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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da análise do Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do 

complexo hidrelétrico do rio Madeira – AHE Jirau, bem como analisar as condicionantes 

estabelecidas na Licença Prévia nº 251/2007, emitida pelo IBAMA em 09 de julho de 2007. 

A análise buscou verificar, entre outros aspectos, a conformidade do estudo com os 

requisitos e pressupostos estabelecidos no Termo de Referência emitido pelo IBAMA, a 

atualidade e pertinência da base de dados utilizada, os procedimentos e métodos adotados 

na identificação e avaliação dos impactos ambientais, a abrangência e eficiência dos 

programas ambientais propostos, bem como as ações socioambientais associadas ao pleno 

atendimento das condicionantes dispostas na Licença Prévia.  

Embora o Estudo de Impacto Ambiental tenha sido elaborado para os dois aproveitamentos 

do rio Madeira, buscou-se, nas análises aqui apresentadas, destacar os aspectos 

socioambientais do AHE Jirau. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Jirau foi iniciado em 

2003, quando foi requerida a Licença Prévia - LP. Em 2004, o IBAMA emitiu o Termo de 

Referência para os dois Aproveitamentos Hidrelétricos no rio Madeira, Jirau e Santo 

Antônio, no qual foi estabelecido que os empreendimentos deveriam ser tratados como um 

complexo e os estudos desenvolvidos de forma conjunta “abrangendo as duas usinas 

hidrelétricas e o sistema de transmissão associado”. O Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA foi concluído em maio de 2005. 

Em 09 de julho de 2007, o IBAMA emitiu a Licença Prévia nº 251/2007 para os dois 

aproveitamentos do rio Madeira – AHE Jirau e AHE Santo Antônio. 

A presente análise teve como referência os seguintes documentos: 

• “EIA - Estudo de Impacto Ambiental – Aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e 

Jirau – Rio Madeira – RO” elaborado pela Leme Engenharia para o Consórcio FURNAS / 

Construtora Norberto Odebrecht, maio /2005; 

• Relatório EPE-DEE-RE-017/2005-RO “Análise da situação do licenciamento ambiental 

das Usinas – Custos Socioambientais”, ago/2005; 

• Relatório EPE-DEE-RE-062/2005-RO “Custos socioambientais das UHE do rio Madeira e 

de Belo Monte”, dez/05; 

• Complexo rio Madeira – Ficha resumo Estudos de Viabilidade e Projeto Básico; 

• Licença Prévia, nº 251/2007, emitida pelo IBAMA em 09 de julho de 2007. 
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A Tabela 1 apresenta os dados técnicos do AHE Jirau. 

Tabela 1 – Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau – dados técnicos 

AHE Jirau    

Potência instalada (MW) 3.300   

Área Alagada (km²) 258   

km² / MW 0,08   

População atingida (famílias) 326   

Fonte: Estudos de Viabilidade do AHE Jirau, ago/2007. 

2. O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) 

a) Levantamento dos Estudos Existentes na Área de Interesse 

Para o levantamento das informações existentes sobre a região foram consultados, além do 

Inventário Hidrelétrico do Rio Madeira, os estudos produzidos para o Zoneamento 

Socioeconômico-Ecológico de Rondônia, cedidos pela Secretaria de Meio Ambiente de 

Rondônia – SEDAM, e as informações do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM. 

A distância de aproximadamente 130 km entre a cidade de Porto Velho e a cachoeira de 

Jirau implicou na necessidade de se implantar uma estrutura logística de apoio aos 

levantamentos de campo, que levou FURNAS a solicitar e obter, na Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, licença para implantação do Acampamento 

Provisório de Jirau.  

b) Bases Cartográficas 

Na elaboração das bases cartográficas, foram complementados os dados utilizados nos 

Estudos de Inventário do Rio Madeira com disponibilizadas pelo Sistema de Proteção da 

Amazônia - SIPAM, na escala 1:250.000, e pelo Zoneamento Econômico Ecológico de 

Rondônia, na escala 1:100.000. 

Além dessas bases digitais, que são as de maior detalhe disponíveis para a região, foram 

consultadas as folhas topográficas do DSG/ IBGE. 
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Considerando, ainda, que a bacia hidrográfica do rio Madeira se estende por território 

boliviano, foram consultadas as bases cartográficas disponíveis no Instituto Geográfico 

Militar da Bolívia. 

c) Definição das Áreas de Influência 

A área de influência dos aproveitamentos foi definida em conformidade com os critérios 

estabelecidos no Termo de Referência emitido pelo IBAMA para a realização dos Estudos de 

Impacto Ambiental - EIA. Além da Área de Influência Direta e Indireta, o Termo de 

Referência estabelece uma terceira área para a caracterização – Área de Abrangência 

Regional. 

Em atendimento ao disposto no Termo de Referência, foram definidas as seguintes 

delimitações para as áreas de influência dos aproveitamentos hidrelétricos: 

Área de Influência Indireta – AII – Para os meios físicos e bióticos, a AII abrange a 

totalidade das sub-bacias de contribuição às de inundação dos dois aproveitamentos 

hidrelétricos e uma faixa de 12 km a jusante do barramento de Santo Antônio e 5 km do 

remanso de Jirau. Para o meio socioeconômico, foi considerado o limite geográfico do 

município de Porto Velho. 

Área de Influência Direta – AID – A área de estudo do AHE Jirau abrange um perímetro de 

5 km a jusante de salto Jirau, contornando as duas margens do rio Madeira numa faixa 

média de 5 km no entorno da área de inundação. Essa faixa inclui parte da cidade de Porto 

Velho e a vila de Jaci-Paraná. 

Área de Abrangência Regional – AAR – Em atendimento ao disposto no Termo de 

Referência, e no sentido de buscar verificar os efeitos cumulativos e potenciais sinergias 

decorrentes da implantação dos aproveitamentos hidrelétricos e as outras atividades 

desenvolvidas na bacia, foi delimitada a AAR, compreendida pela Área de Influência 

Indireta - AII dos AHEs Santo Antônio e Jirau mais a Área de Influência Indireta - AII do 

AHE Samuel, que compreende a área da bacia do rio Jamari e seus tributários e o trecho da 

hidrovia Porto Velho – Itaocara (AM). 

2.1 Diagnóstico Ambiental 

O diagnóstico ambiental realizado, apresenta, de forma adequada, a caracterização 

ambiental da área de influência dos aproveitamentos, possibilitando o entendimento da 

dinâmica ambiental das áreas de influência direta, indireta e regional, indicando as 

características dos diversos fatores ambientais que compõem o sistema ambiental atual. 
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Para a elaboração do diagnóstico ambiental, foram contratadas, além dos especialistas em 

cada área temática, as seguintes instituições que atuam na região: 

• Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR; 

• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA; 

• Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG; 

• Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; 

• Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais – APEPATRO; 

• Centro de Pesquisas de Populações Tradicionais – CPPT Cuniã. 

O estudo avaliou as interações e processos sinérgicos entre os diversos aspectos, 

permitindo uma visão integrada da área. 

Os dados foram apresentados em nível de detalhe adequado para as áreas de influência 

direta e indireta para todos os aspectos necessários.  

De acordo com os procedimentos estabelecidos no Termo de Referência, os resultados do 

diagnóstico “devem possibilitar a avaliação integrada dos impactos ambientais, tanto para 

aqueles isolados e relacionados especificamente com os aproveitamentos, quanto os 

cumulativos, que apresentam efeitos sinérgicos com demais projetos inventariados e 

propostos ou em implantação/operação na área de inserção”. Em conformidade com o 

Termo de Referência, o EIA apresenta um capítulo com a Análise Integrada da Área de 

Influência dos aproveitamentos hidrelétricos que “permitiu estabelecer as relações de 

interdependência dos diversos fatores ambientais, para melhor compreensão da dinâmica 

ambiental da área estudada” (EIA – Estudo de Impacto Ambiental dos Aproveitamentos do 

rio Madeira, maio/2005). 

2.2  Avaliação dos Impactos Socioambientais 

Os impactos socioambientais foram identificados e avaliados tendo como referência os 

resultados do diagnóstico ambiental e da análise integrada. 

Na metodologia adotada para a avaliação dos impactos socioambientais, foram realizadas 

análises qualitativas e quantitativas dos fatores ambientais. Na valoração dos impactos 

socioambientais, foi adotada uma escala de avaliação relativa dos critérios de análise e 

atribuídos pesos a cada um dos atributos de um dado critério. O peso relativo do critério 

possui uma escala de valor de 1 a 4. 

Os resultados finais desse processo de avaliação definem a magnitude dos impactos, 
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expressa em valores numéricos a partir dos quais os impactos podem ser hierarquizados. 

Os impactos socioambientais identificados foram classificados de acordo com as seguintes 

categorias: natureza do impacto (adverso, benéfico e de difícil qualificação); abrangência 

(local, regional, difuso); reversibilidade (totalmente reversível, alto potencial de 

reversibilidade, médio potencial de reversibilidade, pequeno potencial de reversibilidade e 

irreversível); periodicidade e duração (temporário de curto prazo, médio prazo e longo 

prazo, ou permanente,). 

Na avaliação dos impactos, foi criado um critério – Grupo de interesse – para avaliar as 

espécies, o ambiente e as populações humanas presentes na Área de Influência Direta e 

que serão afetadas pelo empreendimento. 

Em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Termo de Referência, os 

impactos socioambientais foram identificados e demarcados no tempo, abrangendo os 

períodos de planejamento, construção, enchimento do reservatório e operação. Para todos 

os impactos identificados, foram propostas as medidas de controle ambiental a serem 

adotadas. Essas medidas e ações a serem executadas foram organizadas em 26 Programas 

Ambientais. 

A Tabela 2 a seguir lista os principais impactos socioambientais positivos e negativos (maior 

magnitude) por fase de implantação dos aproveitamentos.  
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Tabela 2 – Principais Impactos Socioambientais - AHE Jirau e AHE Santo Antonio 

Fase de Implantação 
Impactos Socioambientais  
(positivos e negativos) 

Fase 1  

Planejamento e Projeto 

• Intranqüilidade da população 

• Dinamização das atividades econômicas 

• Aumento do conhecimento técnico-científico 
 

Fase 2 

Construção 

• Perda e/ou fuga de elementos da fauna 

• Supressão de áreas de diferentes fisionomias da campinara 

• Alteração na organização social e política da população 

• Aumento da incidência de malária 

• Comprometimento dos povoados de Teotônio e Amazonas 

• Comprometimento das comunidades ribeirinhas 

• Alterações na qualidade de vida da população 

• Geração de novos postos de trabalho e aumento da renda 

• Possibilidade de fortalecimento das organizações sociais 

 
 

Fase 3 

Enchimento do 
reservatório e operação 

da usina 

• Perda de ambientes específicos para a avifauna 

• Alteração na composição de espécies ictiícas 

• Retenção de sólidos em suspensão 

• Diminuição dos níveis de oxigênio nos compartimentos laterais 

• Perda de vegetação dos pedrais 

• Perda local de biodiversidade de peixes 

• Interrupção de rotas migratórias de peixes 

• Queda no emprego e na renda dos garimpeiros 

• Elevação da oferta de energia elétrica 

• Alteração na qualidade de vida da população na fase de geração 

• Elevação da renda do setor público 

• Aumento da produção primária 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Aproveitamentos do rio Madeira, maio/2005. 

2.3 Programas Socioambientais 

Os programas socioambientais são apresentados no TOMO C, Volume 1/1 dos Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) onde são tratados: a Análise Integrada, a Avaliação de 

Impactos, o Prognóstico e os Programas Socioambientais. 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA contempla 26 programas socioambientais. Para cada 

um dos programas é apresentada a justificativa, os objetivos de sua implantação e os 

procedimentos a serem adotados.  

Na Tabela 3, são listados os 26 Programas Ambientais previstos no Estudo de Impactos 

Ambiental – EIA. 
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Tabela 3 – Programas socioambientais previstos no EIA 

  Programas Socioambientais 

1.  Programa Ambiental para Construção – PAC 

2. Programa de Monitoramento do Lençol Freático 

3. Programa de Monitoramento Sismológico 

4. Programa de Monitoramento Climatológico 

5. Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 

6. Programa de Monitoramento Hidrobiogeoquímico 

7. Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários e da Atividade Garimpeira 

8. Programa de Preservação do Patrimônio Paleontológico 

9. Programa de Monitoramento Limnológico 

10. Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas 

11. Programa de Conservação da Flora 

12. Programa de Desmatamento das Áreas de Interferência Direta 

13. Programa de Conservação da Fauna 

14. 
Programa de Acompanhamento de Atividades de Desmatamento e de Resgate da Fauna em 
Áreas Diretamente Afetadas 

15. Programa de Conservação da Ictiofauna 

16. Programa de Resgate da Ictiofauna 

17. Programa de Compensação Ambiental 

18. Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental 

19. Programa de Saúde Pública 

20. Programa de Apoio às Comunidades Indígenas 

21. Programas Relacionados ao Patrimônio Arqueológico, Pré-Histórico e Histórico 

22. Programa de Remanejamento da População Atingida 

23. Programa de Ações a Jusante 

24. Programa de Recuperação da Infra-Estrutura Afetada 

25. Programa de Compensação Social  

26. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios 
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Fonte: Estudos de Impacto Ambiental – EIA, Aproveitamentos do rio Madeira, maio/2005. 

Do total de 26 Programas Socioambientais, 14 referem-se às ações ambientais focadas nos 

aspectos físicos e bióticos, 10 estão relacionados aos fatores socioeconômicos e culturais e 

2 são de caráter legal - o Programa de Compensação Ambiental, que consiste no 

atendimento da legislação no que se refere às Unidades de Conservação (Lei nº 

9.985/2000), e a implantação da Área de Preservação Permanente - APP (Resolução 

CONAMA nº 302/2002). 

3. ANÁLISE DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA 

A análise das condicionantes estabelecidas na Licença Prévia nº 251/2007, emitida pelo 

IBAMA para os aproveitamentos hidrelétricos do rio Madeira, permite observar que a maior 

parte dessas condicionantes refere-se a solicitações de detalhamentos de alguns programas 

socioambientais indicados no EIA ou de inclusão de alguma atividade específica no escopo 

desses programas. 

Na licença, são estabelecidas 33 condicionantes. Destas, 3 tratam de determinações 

padrões em Licenças Ambientais, e as 30 restantes referem-se à implantação dos 

Programas Socioambientais, a maior parte destes previstos no EIA.  

A Tabela 6 lista as principais condicionantes da Licença Prévia e sua correlação com os 

Programas Socioambientais indicados no EIA. Nesta tabela, que apresenta o total de 29 

condicionantes, destacam-se aquelas que estão relacionadas à elaboração do Projeto 

Executivo do empreendimento (item 2.2) e às regras de operação do reservatório (item 

2.4), que deverão ser tratados no âmbito dos estudos de engenharia. 

De um modo geral, as condicionantes dispostas na Licença Prévia mantêm uma estreita 

relação com os programas propostos no EIA. 
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Tabela 6 – Condicionantes da Licença Prévia e Programas Socioambientais  

Item Condicionantes da LP251/2007 Programas Socioambientais 
propostos no EIA 

2.1 
Detalhar todos os planos, programas, medidas mitigadoras e de 
controle consignados no Estudo de Impacto Ambiental e nos 
demais documentos técnicos. 

Condicionante padrão em licenças prévias 

2.2 
Elaborar o projeto executivo do empreendimento favorecendo a 
vazão de sedimentos e a deriva de ovos, larvas e exemplares 
juvenis de peixes migradores, prevendo a demolição das 
ensecadeiras.  

Programa de Monitoramento da 
Ictiofauna 

2.3 
Realizar modelagem bidimensional, modelo reduzido e 
monitoramento do processo de sedimentação dos reservatórios, 
da vazão de sedimentos pelas turbinas e vertedouro e da erosão a 
jusante dos reservatórios 

Programa de Monitoramento 
Hidrossedimentológico 

2.4 Avaliar a intensidade, distribuição ao longo do ciclo hidrológico e 
taxa de mortalidade das espécies de peixe Dourada, Piramutaba, 
Babão, Tambaqui e Pirapitinga visando regras de operação que 
reduzam variações na taxa de mortalidade em relação ao 
observado em condições normais. 

Programa de monitoramento da 
Ictiofauna 
Sub-programa de Distribuição e 
Abundância de Ovos e Larvas 

2.5 Elaborar projeto do sistema de transposição de peixes por dois 
canais semi-naturais propiciando a subida das espécies alvo e 
dificultando a subida de espécies segregadas reproduzindo os 
obstáculos naturais. 

Mecanismo de transposição de peixe 
(item específica do OPE) 

2.6 Elaborar projeto de implantação de centro de reprodução da 
ictiofauna, para repovoamento das espécies migradoras. Programa de Conservação da Ictiofauna 

2.7 Monitorar a biodisponibilidade de mercúrio. Programa de Monitoramento 
Hidrobiogeoquímico 

2.8 Identificar as rotas de exposição ao mercúrio. Programa de Monitoramento 
Hidrobiogeoquímico 

2.9 Incorporar acompanhamento técnico das escavações nas áreas 
com provável acumulação de mercúrio.  

Programa Ambiental para Construção 

2.10 
Ampliar o número de estações de coleta e amostras no 
monitoramento limnológico. 
 

Programa de Monitoramento Limnológico 

2.11 Ampliar o número de subprogramas (4) no Programa de 
Conservação da Fauna. Programa de Conservação da Fauna 

2.12 Detalhar a metodologia de captura, triagem, soltura e previsão 
dos locais de soltura dos animais resgatados. 

Programa de Resgate da Fauna 

2.13 Monitorar e elaborar projetos de mitigação para populações de 
quelônios e jacarés vulneráveis aos impactos do empreendimento. 

Programa de Conservação da Fauna 
Sub-programa de monitoramento de 
quelônios e jacarés 

2.14 Monitorar a sucessão de fauna. Programa de Conservação da Flora e 
Fauna 

2.15 Implantar e manter herbário (ou utilizar/ampliar os já existentes) 
e um banco de germoplasma. 

Programa de Conservação da Flora 

2.16 Detalhar as metodologias de captura e os tipos de vegetação. Exigência padrão em Licenças Prévias 

2.17 Encaminhar mastofauna coletada para museus. Programa de Conservação da Fauna 

 

2.18 
Detalhar as metodologias de remoção, salvamento e resgate de 
flora e fauna. 

Programa de Desmatamento das Áreas de 
Interferência Direta, Programa de 
Acompanhamento de Desmatamento e de 
Resgate da Fauna em Áreas Diretamente 
Afetadas 
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Item Condicionantes da LP251/2007 Programas Socioambientais 
propostos no EIA 

2.19 Detalhar a passagem de fauna nas rodovias que fragmentem 
ambientes florestados. 

Programa Ambiental para Construção 

2.20 Estabelecer área de preservação permanente de 500m (mínimo) 
conforme resolução CONAMA 302/02. 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno dos Reservatórios. 

2.21 Considerar no Programa de Compensação Ambiental, o grau de 
impacto calculado pelo IBAMA e a proteção e conservação de 
ecossistemas e áreas de conectividade. 

Programa de Compensação Ambiental 

2.22 Apresentar programa de monitoramento de impactos dos 
empreendimentos sobre aporte de nutrientes e sua influência na 
vida animal e vegetal. 

Programa de Monitoramento 
Limnológico 

 

 

2.23 
Apresentar programas e projetos de compatibilização entre a 
oferta e demanda de serviços públicos. 

Programa de Compensação Social (apoio 
às áreas urbanas do município de Porto 
Velho) e Programa de Saúde Pública 

2.24 Apresentar medidas mitigadoras às famílias não-proprietárias 
afetadas. 

Programa de Remanejamento da 
População Atingida 

2.25 Considerar no Programa de Compensação Social apoio aos 
assentamentos de reforma agrária, agricultores familiares e 
comunidades ribeirinhas. 

Programa de Compensação Social  

2.26 Apresentar plano de ação para controle da malária baseando-se 
nas diretrizes técnicas da Secretaria de Vigilância e Saúde do 
Ministério da Saúde. 

Programa de Saúde Pública 

2.27 Contemplar no Programa de Apoio às Comunidades Indígenas as 
recomendações da FUNAI. 

Programa de Apoio às Comunidades 
Indígenas 

2.28 Apoiar as iniciativas para revisão do Plano Diretor de Porto Velho 
- (Condicionante deve ser de 
responsabilidade do Consórcio vencedor 
do leilão do AHE Santo Antônio) 

2.29 Apresentar programas e projetos de apoio à proteção do 
patrimônio cultural local. 

Programas relacionados ao Patrimônio 
Arqueológico, Pré-Histórico e Histórico 

2.30 Contemplar no Programa de Preservação do Patrimônio Pré-
Histórico e Histórico as recomendações do IPHAN. 

Programas relacionados ao 
Patrimônio Arqueológico, Pré-Histórico e 
Histórico 

2.31 Adotar providências para a desafetação da área tombada da 
Estrada de ferro Madeira-Mamoré. 

Programas relacionados ao Patrimônio 
Arqueológico, Pré-Histórico e Histórico 

2.32 Apresentar relatórios trimestrais relativos aos programas de 
monitoramento previstos na licença 

Exigência padrão a ser atendida na fase 
de construção 

2.33 Apresentar outorga de direito de uso dos recursos hídricos Outorga deverá ser obtida junto à ANA- 
Agência Nacional de Águas 

A seguir, é apresentada a análise comparativa das 33 condicionantes específicas dispostas 

na Licença Prévia com os Programas Socioambientais do EIA.  

Condicionante 2.1. Detalhar todos os planos, programas, medidas mitigadoras e de 

controle consignados no estudo de impacto ambiental e nos demais documentos técnicos. 

Condicionante padrão em licenças prévias. Todos os programas e projetos devem ser 

detalhados na fase de PBA – Projeto Básico Ambiental, quando cada medida mitigadora 

e/ou programa ambiental é apresentado de forma mais detalhada.  
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Somente após a aprovação do PBA, o empreendimento receberá a LI – Licença de 

Instalação, que dá direito ao início das obras. 

Condicionante 2.2. Elaborar o projeto executivo do empreendimento de forma a otimizar 

a vazão de sedimentos pelas turbinas e vertedouros e a deriva de ovos, larvas e 

exemplares juvenis de peixes migradores, que necessariamente deverá prever a demolição 

de ensecadeiras que venham a ser construídas. 

Apesar do reflexo ambiental desta exigência, a sua implementação está muito mais ligada a 

ajustes no Projeto de Engenharia. 

Condicionante 2.3. Realizar, com início em 60 (sessenta) dias após a assinatura do 

contrato de concessão de uso do aproveitamento, modelagem bi-dimensional, modelo 

reduzido e monitoramento do processo de sedimentação dos reservatórios, da vazão de 

sedimentos pelas turbinas e vertedouros e da erosão a jusante dos reservatórios. O plano 

de monitoramento de sessões transversais apresentado no EIA, por levantamento 

batimétrico, desde montante do reservatório Jirau até jusante da barragem de Santo 

Antônio, deverá prever sua execução com frequência de levantamento de dados compatível 

com a intensidade do processo de sedimentação. 

Analisando-se o Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico, proposto no EIA, está 

prevista a instalação de 5 estações fluviométricas telemétricas, incluindo a área do 

reservatório e setores de montante. Estas estações devem fornecer dados, no mínimo, 3 

vezes ao dia. 

Portanto, os condicionantes da exigência estão contemplados no Programa. 

Condicionante 2.4. Realizar, com início em 60 (sessenta) dias após a assinatura do 

contrato de concessão de uso do aproveitamento, monitoramento da deriva de ovos, larvas 

e juvenis de dourada, piramutaba, babão, tambaqui e pirapitinga com a finalidade de 

avaliar a intensidade, sua distribuição ao longo do ciclo hidrológico e a taxa de mortalidade, 

visando o estabelecimento de regras de operação que reduzam a variação da taxa de 

mortalidade em relação ao observado em condições naturais. Esse monitoramento deverá 

ser realizado por um período mínimo de 3 (três) anos, sendo que apenas os resultados 

necessários para o atendimento do item 2.2 deverão ser apresentados para a obtenção da 

licença de instalação. 

Com base nas justificativas, objetivos e procedimentos expressos nos programas 

ambientais de conservação da ictiofauna, além do programa específico de resgate da 

ictiofauna, foram elaboradas diretrizes e recomendações para a adequação entre as 

condicionantes apresentadas pelo órgão ambiental e os referidos conteúdos dos programas. 
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Os programas ambientais apresentados englobam temas (ou subprogramas) de 

monitoramento da ictiofauna, distribuição e abundância de ovos e larvas de peixes, 

caracterização genética das populações, complementação do inventário taxonômico, 

monitoramento da atividade pesqueira e do sistema de transposição.  

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna contempla ações de monitoramento de ovos e 

larvas em setores a jusante e montante do barramento do AHE Jirau, a ser iniciado 12 

meses antes do início de construção, durante todo o período de obras e pelo menos 5 anos 

após a operação da usina. Estes prazos atendem aos estabelecidos pelo IBAMA nesta 

condicionante. 

Esta condicionante não faz menção quanto ao método e locais de amostragem. De acordo 

com o programa, as coletas serão realizadas com redes de ictioplâncton (malha de 300µ, 

com fluxímetro acoplado para cálculo do volume de água filtrada em cada amostragem), as 

quais serão operadas tanto nas margens como no centro do rio, e em diferentes 

profundidades, sempre obedecendo a um transecto linear nos 13 pontos de coleta, 

preestabelecidos em função da distribuição geográfica, que visou a cobertura de toda a 

área passível de ser direta e indiretamente afetada pela construção e operação dos 

empreendimentos hidrelétricos. 

Assim, entende-se que o subprograma Distribuição e Abundância de Ovos e Larvas de 

Peixes, dentro do programa de conservação da ictiofauna, atende essa condicionante 

específica do IBAMA, muito embora exista a necessidade da adequação do início desta 

atividade para 60 dias após a assinatura do contrato de concessão de uso do 

aproveitamento. 

Condicionante 2.5. Elaborar o projeto executivo do sistema de transposição de peixes, 

composto por dois canais semi-naturais laterais às usinas de forma a propiciar a subida das 

espécies-alvo e dificultar a subida de espécies segregadas nos diferentes trechos do rio, 

reproduzindo da melhor forma os obstáculos naturais hoje existentes, considerando o local 

preferencial de passagem das espécies alvo. 

Esta exigência é específica para o setor de engenharia, recebendo apenas uma assessoria 

de técnicos especializados em ictiofauna para orientar as “necessidades e particularidades” 

dos modos de vida das espécies locais. 

Condicionante 2.6. Elaborar projeto de implantação de centro de reprodução da 

ictiofauna, em complementação ao programa de conservação da ictiofauna, para 

repovoamento das espécies migradoras, caso sua mobilidade fique prejudicada pelo 

empreendimento, e espécies até o momento não encontradas em outros habitats. O centro 
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de reprodução deverá garantir a diversidade genética, o melhor conhecimento sobre sua 

ecologia e propor formas eficazes de preservação. Caso estudos complementares 

identifiquem a existência de indivíduos das espécies supracitadas em outros trechos do rio 

que não serão afetados com a implantação do empreendimento ou em outros rios da bacia 

amazônica, estas poderão deixar de fazer parte da coleção do centro. 

Esta condicionante estabelece a elaboração de um centro de reprodução da ictiofauna, em 

complementação ao programa de conservação da ictiofauna, para repovoamento das 

espécies migradoras, caso sua mobilidade fique prejudicada pelo empreendimento, e 

espécies até o momento não encontradas em outros habitats. 

Cabe observar, no entanto, que essa condicionante ressalta que a implantação do centro de 

reprodução da ictiofauna deverá ocorrer caso a mobilidade das espécies migradoras fique 

prejudicada pelo empreendimento.  

Condicionante 2.7. Realizar, a partir do período de 60 (sessenta) dias após a assinatura 

do contrato de concessão de uso do aproveitamento, monitoramento da biodisponibilidade 

de mercúrio nos igarapés Mutum, Jaci-paraná e Jatuarana e na região da cachoeira 

Teotônio para avaliação da presença de metil-mercúrio na coluna d’água, nos perfis 

verticais do sedimento de fundo do rio até a laje, no fitoplâncton, nos invertebrados e na 

ictiofauna utilizada na dieta das populações próximas e dos mamíferos aquáticos e sub-

aquáticos. 

Os estudos hidrobiogeoquímicos realizados para o EIA apontam para a relevância do 

acompanhamento da dinâmica dos metais pesados dentro do ambiente em questão, em 

especial o mercúrio (Hg), por meio de um programa de monitoramento. 

O Programa de Monitoramento Hidrobiogeoquímico, proposto no EIA, tem como objetivo 

acompanhar a situação ambiental e humana das concentrações de poluentes organo-

metálicos, a exemplo do mercúrio, e determinar as origens e fluxos desses elementos no 

sistema aquático, por meio de levantamento na coluna d’água. Além desse, outros objetivos 

são: contribuir para o conhecimento do ciclo global do mercúrio no ambiente tropical por 

meio do levantamento dos processos biogeoquímicos; acompanhar as concentrações de 

compostos metálicos nos compartimentos ambientais bióticos e abióticos, bem como na 

população humana potencialmente crítica. 

O Programa de Monitoramento proposto deverá ser executado considerando as etapas de 

Implantação e Operação dos empreendimentos. A Etapa de Implantação estenderá por 

toda a fase de obras civis. A metodologia para o monitoramento durante a operação dos 

empreendimentos será adotada a partir da formação dos reservatórios. A princípio, será 
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adotado um escopo para os primeiros sete anos de operação. Após esse período, serão 

avaliados os dados gerados e redefinido o escopo do monitoramento, de longo prazo, a ser 

apresentado ao IBAMA para aprovação. 

Assim, o Programa de Monitoramento Hidrobiogeoquímico proposto no EIA, contempla 

quase que integralmente as solicitações do IBAMA.  

Para atendimento integral dessa condicionante do IBAMA, o Programa de Monitoramento 

Hidrobiogeoquímico proposto no EIA deverá contemplar a pesquisa de mercúrio nos 

seguintes locais: Igarapé Jatuarana; Região da Cachoeira Teotônio. Além disto, o 

monitoramento deve ser mais abrangente no sedimento de fundo, considerando um perfil 

adequado, e os aspectos relacionados ao fitoplancton e aos invertebrados. 

Sendo assim, para o pleno atendimento da condicionante disposta na Licença Prévia, o 

Programa proposto no EIA deverá ser complementado. 

Condicionante 2.8. Realizar, a partir do período de 60 (sessenta) dias após a assinatura 

do contrato de concessão de uso do aproveitamento, monitoramento epidemiológico das 

comunidades de vivem próximas à cachoeira Teotônio e igarapé Jatuarana, definindo 

abrangência amostral compatível com a população alvo e realizando investigação de 

origem, tempo de residência, idade, hábitos culturais e alimentares e anamnese do 

individuo visando a identificação das rotas de exposição ao mercúrio. Este monitoramento 

com início após a assinatura do contrato de concessão de uso é complementar às ações 

propostas no programa de monitoramento hidrobiogeoquímico. 

Tendo em vista que foram identificados 121 locais de garimpo de ouro situados no rio 

Madeira, próximos ao AHE Jirau, sendo muitos destes locais representados por casas 

flutuantes denominadas de “balsas”, é de fundamental importância, portanto, o 

monitoramento dos pontos ativos de garimpo das áreas próximas e a montante do 

empreendimento. 

Assim, existe a preocupação em definir melhor as diretrizes e estratégias de monitoramento 

da contaminação por mercúrio na área do empreendimento, uma vez que, em estudos 

realizados anteriormente nas áreas indicadas para construção das usinas hidrelétricas e na 

área a jusante destes pontos, a concentração de mercúrio na população ribeirinha foi 

considerada elevada.  

Embora o subprograma de assistência à saúde da população preveja a realização de  

parcerias e convênios entre o empreendedor e os órgãos de saúde locais, de acordo com os 

parâmetros assistenciais e financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), para suprir estas 

necessidades, seria necessário uma ampliação do escopo do programa relacionado às 
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atividades de garimpo. 

Condicionante 2.9. Incorporar no programa ambiental para construção acompanhamento 

técnico das escavações em áreas de provável acumulação de mercúrio, visando a remoção 

e disposição adequada. 

O atendimento a esta exigência deverá ser feito no PBA, onde o Programa de Ambiental 

para Construção - PAC deverá ser detalhado. A inclusão de medidas preventivas com 

relação a escavações em locais com potencial acúmulo de mercúrio deverá prever análises 

preliminares destas áreas, com o objetivo de verificar os níveis de mercúrio no local 

pesquisado.  

Destaca-se, entretanto, que, caso seja encontrado níveis significativos deste elemento em 

locais pesquisados, os custos de remoção e de disposição final adequada podem ser 

significativos, mas não há como prevê-los no momento. 

Condicionante 2.10. Ampliar, no programa de monitoramento limnológico, o número de 

estações de coleta e amostras no eixo vertical. 

O programa de monitoramento limnológico foi elaborado em conjunto para os dois 

empreendimentos do rio Madeira (AHE Santo Antonio e AHE Jirau) e prevê basicamente 8 

pontos ao longo do rio Madeira, sendo 3 na área do reservatório do AHE Santo Antonio, 4 

pontos que se encontram na área de influência direta do reservatório do AHE Jirau e a 

montante desse reservatório, além de mais um ponto a jusante da cidade de Porto Velho. 

Além desses pontos, são previstos mais 6 pontos em tributários da região. 

São previstas coletas para a realização de análises em variáveis físicas, físico-químicas, 

químicas e biológicas em 5 grandes grupos. 

Não há grandes implicações técnicas ou de logística em ampliar o número de estações de 

coleta e amostras no eixo vertical, conforme solicitado pelo IBAMA nesta condicionante, 

pois a estrutura do programa está prevista no EIA. Essa ampliação deverá acarretar 

somente maiores custos na análise laboratorial das coletas. 

Condicionante 2.11. Estabelecer no âmbito do programa de conservação de fauna os 

seguintes subprogramas: 

— de monitoramento e controle da incidência da raiva transmitida por morcegos 

hematófagos, com treinamento do pessoal técnico do IDARON (Instituto de Defesa 

Agropecuária de Rondônia), da secretaria de saúde do estado e municípios da região sobre 

a biologia e manejo destas espécies. Dentro deste programa também oferecer suporte 
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técnico e orientação aos pecuaristas sobre a necessidade da vacinação preventiva dos 

rebanhos contra a raiva paralítica;  

— de monitoramento e controle do aumento de pragas da entomofauna, em especial as 

fitófagas, em virtude do desmatamento; 

— de monitoramento da ornitofauna na área de campinarana a ser afetada, em especial da 

ave Poecilotriccus senex, visando a proteção dessas espécies; 

— de viabilidade populacional dos psitacídeos que utilizam os barreiros de alimentação 

existentes na área de influência direta, incluindo o mapeamento de outros barreiros na 

região. 
 

a) Monitoramento de morcegos hematófagos 

Apesar de haver um subprograma específico no EIA relativo ao estudo de quirópteros, 

inclusive com destaque para o estudo do morcego hematófago Desmodus rotundus, não há 

previsão de trabalhos de treinamento de pessoal técnico de órgãos públicos ou mesmo de 

campanhas de orientação sobre a vacinação preventiva dos rebanhos bovinos contra a 

raiva paralítica. 

Entretanto, como um dos objetivos do subprograma é divulgar informações sobre a biologia 

das espécies de morcegos ocorrentes na região, podem ser incluídas ações conjuntas entre 

este subprograma e o de Comunicação Social e Educação Ambiental, para realizar 

treinamentos dos técnicos dos órgãos públicos e promover orientação à população das 

áreas próximas ao empreendimento. 

b)  Monitoramento e controle do aumento de pragas da entomofauna 

Apesar de não estar descrito especificamente que os trabalhos de monitoramento da 

entomofauna visem a avaliação do aumento de pragas em virtude do desmatamento, um 

dos objetivos deste programa é o de “indicar ações necessárias à conservação da 

entomofauna e fornecer subsídios para futuros planos de manejo da fauna”. 

No entanto, o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva está 

regulamentada na Instrução Normativa n°. 141, de 19 de dezembro de 2006 e no processo 

Ibama n°. 02001.005076/2005-90. Desta forma, podem ser inseridas, no detalhamento 

deste programa na fase de PBA, atividades específicas relacionadas à avaliação do aumento 

populacional de espécies fitófagas, baseadas em protocolos definidos pelo Ministério da 

Agricultura ou do Meio Ambiente. . 

c) Monitoramento da ornitofauna e viabilidade populacional de psitacídeos 

Há previsão dentro do Programa de Conservação da Fauna de um subprograma de 

monitoramento de aves em ambientes específicos, principalmente em barreiros, pedrais e 
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praias.  

Neste subprograma, é possível inserir atividades específicas de monitoramento do 

Poecilotriccus senex, em áreas de campinarana, sem afetar a estrutura prevista para este 

subprograma. 

No caso específico dos psitacídeos que habitam as áreas dos barreiros, o programa já 

incorpora seu estudo, assim como a ocorrência e o mapeamento destes ambientes fora da 

área de alagamento. 

Condicionante 2.12. Detalhar, no programa de resgate de fauna, a metodologia de 

captura, triagem e soltura dos animais, assim como esquematização do centro de triagem. 

Também devem ser previstos os locais de soltura dos animais resgatados, com estudos da 

capacidade de suporte dos mesmos. 

Esta condicionante é uma exigência padrão de Licenças Prévias. Além disso, é na fase de 

elaboração do PBA que os Programas Ambientais serão detalhados. 

Condicionante 2.13. Realizar monitoramento das populações da tartaruga-da-amazônia e 

jacaré-açu e das demais espécies identificadas nos levantamentos complementares e 

inventários que também se mostrem vulneráveis aos impactos provocados pelo 

empreendimento, no âmbito do subprograma de monitoramento de quelônios e jacarés, a 

partir de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato de concessão de uso. Essas 

ações incluirão, também, a elaboração e implementação de projetos de mitigação da perda 

de áreas de reprodução de quelônios, com a pesquisa sobre a viabilidade das praias 

artificiais, resgate, transporte e monitoramento de ninhos para mitigar o impacto nas 

populações de tartarugas. 

Esta exigência já está prevista no âmbito do subprograma de Monitoramento de quelônios e 

jacarés.  

Condicionante 2.14. Realizar monitoramento da sucessão de fauna nas margens, a partir 

do início das obras, complementar ao subprograma de monitoramento da sucessão 

vegetacional nas margens dos reservatórios e em continuidade aos levantamentos de 

entomofauna, avifauna, herpetofauna e mastofauna já realizados. O monitoramento dos 

grupos nas margens após o enchimento dos reservatórios determinará a intensidade do 

impacto, a velocidade de recuperação e a necessidade de manejo; 

O Programa de Conservação da Fauna prevê atividades de monitoramento da fauna na fase 

de construção e operação. Dessa forma, é possível inserir pontos de monitoramento nas 

margens do futuro reservatório e associar as atividades deste monitoramento com o 
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subprograma de monitoramento da sucessão vegetal nas margens do reservatório. 

Essa associação entre os programas voltados às ações do meio biótico não implica em 

custos adicionais. Destaca-se que essa prática vem sendo considerada rotineira no 

desenvolvimento de programas de monitoramento nos estudos socioambientais de 

empreendimentos hidrelétricos. 

Condicionante 2.15. Implantar e manter um herbário (ou utilização/ampliação de 

herbários existentes) e um banco de germoplasma para assegurar que as espécies da flora 

prejudicadas pela implementação da obra sejam preservadas; 

O subprograma de resgate da flora prevê a ampliação de bancos de germoplasma e 

também a destinação das coletas de material botânico para herbários de instituições 

credenciadas, as quais têm maiores condições de manter e efetuar pesquisas com estes 

materiais. 

Assim, para o atendimento dessa condicionante, deve-se apenas detalhar os procedimentos 

para a agilização de contratos/convênios com tais instituições, de modo a preservar as 

espécies da flora afetadas pela implantação do empreendimento. 

A destinação de material biológico, seja de flora ou de fauna, para instituições credenciadas 

é um procedimento comum em programas relativos ao meio biótico. 

Condicionante 2.16. Detalhar o subprograma de monitoramento de mamíferos terrestres, 

considerando diferentes metodologias de captura e diferentes tipos de vegetação. 

Exigência a ser atendida no âmbito do PBA – Projeto Básico Ambiental. 

Condicionante 2.17. Encaminhar os espécimes da mastofauna coletados para coleções 

museológicas, com exceção das espécies de grande porte ameaçadas de extinção, as quais 

deverão ser protegidas. 

Exigência a ser cumprida durante a implantação dos Programas de Conservação da Fauna e 

de Acompanhamento de Atividades de Desmatamento e Resgate da Fauna em Áreas 

Afetadas.  

Condicionante 2.18. Detalhar a metodologia para remoção, salvamento e resgate de 

flora e fauna, integrando a estrutura do programa de desmatamento das áreas de 

influência direta e do programa de acompanhamento do desmatamento e de resgate de 

fauna em áreas diretamente afetadas, observando as seguintes diretrizes básicas: 

• desmatamento da área a ser alagada; 
• baixa perda de animais; 
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• desenvolvimento da pesquisa científica e ecológica; 
• levantamento, afastamento, resgate e re-introdução de fauna e flora, com a coleta 
das espécies que sejam de impossível re-introdução; 

• comunicação social e com centros de pesquisa; 
• plantio de espécies típicas das margens (para as novas margens); 
• produção de banco de germoplasma e estufa; 
• determinação e implantação de área para re-introdução de animais resgatados em 
ambas as margens dos reservatórios, minimizando os impactos sobre a fauna e a 
flora e possibilitando a sobrevivência dos espécimes re-introduzidos; 

• certificação da madeira removida para possibilitar o uso na construção dos AHEs e 
suprir a sobre-demanda madeireira; 

• utilização e destinação adequada da madeira retirada, gerando recursos financeiros 
para serem aplicados nos projetos sócio-ambientais da região; 

• controle do tempo de enchimento para possibilitar que as diretrizes acima 
estabelecidas sejam efetivamente consideradas. 

Exigência a ser cumprida na fase de elaboração e implantação do Projeto Básico Ambiental 

- PBA, envolvendo diferentes Programas e subprogramas ambientais. 

Condicionante 2.19. Detalhar, no programa ambiental para construção, passagem que 

comunique as populações de fauna nas rodovias que fragmentarem ambientes florestados. 

Não há previsão, no Programa Ambiental para a Construção – PAC, da implantação de 

passagens para fauna, mesmo porque não há certeza da eficiência desses dispositivos. 

O que pode ser realizado no âmbito do PAC, em conjunto com as atividades já 

apresentadas no âmbito dos programas e subprogramas destinados à conservação da 

fauna, é a avaliação de locais com maior potencial como “corredores” de fauna, de modo a 

verificar a necessidade de implantação desses dispositivos de travessia, bem como a sua 

localização, visando a maior eficiência dessa medida. 

Durante o monitoramento da fauna, essa avaliação deve levar em conta o cruzamento das 

rodovias com cursos d’água, pois é nestes locais que haverá um deslocamento preferencial 

da fauna. 

Para atender ao IBAMA, podem ser elaborados “projetos tipo” de passagens para a fauna, 

porém, a sua implantação somente deverá ser executada após as avaliações do 

monitoramento específico. 

Condicionante 2.20. Estabelecer, no programa de uso do entorno, uma área de 

preservação permanente de no mínimo quinhentos metros (500 m) para garantir os 

processos ecológicos originais, e evitar efeitos de borda deletérios, conforme a resolução 

Conama 302/02. 

Apesar de ampliar significativamente a área a ser adquirida pelo futuro empreendedor, esta 
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exigência do IBAMA tem embasamento legal – a citada Resolução CONAMA nº 302, de 20 

de março de 2002. Essa Resolução dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas 

de Preservação Permanente (APP) de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.  

Segundo essa Resolução, a Área de Preservação Permanente no entorno do reservatório 

artificial, situado em área rural, em projeção horizontal é de 100 (cem) metros (“caput” do 

art. 3). 

O art. 13, incisos e parágrafos, concorrem para a legalidade da exigência, a qual permite 

que exista ampliação do limite da Área de Preservação Permanente, desde que sejam 

apreciados os seguintes critérios: características ambientais da bacia hidrográfica; geologia, 

geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica; tipologia vegetal; 

representatividade ecológica da área no bioma e fisiografia da bacia hidrográfica em que 

está inserida, notadamente a existência de espécies ameaçadas de extinção e a importância 

da área como corredor de biodiversidade; finalidade do uso da água; uso e ocupação do 

solo no entorno e o impacto causado pela implantação do reservatório. 

Assim, ainda que sem a descrição do embasamento técnico, o IBAMA é competente para 

ampliar a APP de um reservatório artificial, como é o caso do que será formado com a 

implantação do AHE Jirau. 

Condicionante 2.21 - Considerar, no programa de compensação ambiental, o grau de 

impacto calculado pelo IBAMA, a proteção da vegetação de campinarana, a conservação 

dos ecossistemas de importância regional, a conectividade de paisagens e a implementação 

de corredores ecológicos onde necessário, para facilitar o fluxo genético da fauna, assim 

como a dispersão de sementes. 

O cálculo da compensação ambiental, conforme definido no Decreto 4340/2002, deverá ser 

realizado pelo órgão ambiental licenciador, no caso, o IBAMA. O custo estimado no 

orçamento, definido na Resolução CONAMA 02/96, é de 0,5% do valor total do 

investimento. 

O programa de Compensação Ambiental proposto no EIA, prevê, em suas orientações 

básicas, o atendimento e esta exigência e, embora os critérios estabelecidos no Programa 

de Compensação Ambiental sejam similares ao disposto na condicionante do IBAMA, 

algumas observações devem ser destacadas.  

Analisando-se o empreendimento de Jirau sob a ótica de seus impactos ambientais, e 

verificando a posição do IBAMA em relação à questão da compensação ambiental em 

outros empreendimentos hidrelétricos, é possível que o valor da compensação ambiental 

para o AHE Jirau seja superior aos 0,5% previstos no orçamento. 
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Com base na apreciação dos impactos e das compensações ambientais, sob a ótica do 

Decreto nº 4340/2002, estima-se que o valor a ser exigido pelo IBAMA fique próximo de 

1,0% do valor total do empreendimento.  

Condicionante 2.22. Apresentar programa de monitoramento para os impactos dos 

empreendimentos sobre o aporte de nutrientes, sobre a vida animal e vegetal no rio 

Madeira, nos igarapés e lagos tributários, a jusante dos empreendimentos. 

Todos os programas que tratam de alterações das condições da biota e da qualidade das 

águas incluem a área de jusante em seu escopo. É necessário apenas haver integração 

entre os resultados de cada um dos programas para se verificar os impactos sobre a biota a 

jusante do empreendimento. 

O Programa de Monitoramento Linmológico deverá apontar alterações nos padrões de 

qualidade das águas, tanto a montante, como a jusante do empreendimento, avaliando 

parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas, incluindo as alterações sobre o 

fitoplâncton, zooplâncton e macrófitas aquáticas. 

O Programa de Monitoramento da Fauna prevê estudos sobre ambientes especiais situados 

nas margens dos rios, agregando informações do Monitoramento da Flora. 

O Programa de Conservação da Ictiofauna prevê estudos para avaliar as alterações nas 

comunidades de peixes a montante e jusante dos barramentos, avaliando essas alterações 

em conjunto com o Monitoramento Limnológico. 

Portanto, mesmo que apresentadas em separado, as atividades contempladas nesta 

condicionante estabelecida pelo IBAMA estão contempladas em outros programas 

socioambientais, não gerando acréscimos nos valores orçados. 

Condicionante 2.23 - Apresentar programas e projetos que compatibilizem a oferta e a 

demanda de serviços públicos, considerando a variação populacional decorrente da 

implantação dos empreendimentos. Os programas e projetos deverão ser aprovados pelos 

governos (Estadual e Municipal) de Rondônia e Porto Velho. 

O programa de Compensação Social, apresentado no EIA, aborda a necessidade de 

minimizar as alterações na qualidade de vida das populações residentes nas áreas urbanas 

do município de Porto Velho, afetadas pelo empreendimento, sem, entretanto, destacar 

casos específicos de questões relacionadas ao aumento da pressão sobre os serviços de 

saúde, educação, transporte público, saneamento e segurança, entre outros. 

Em termos gerais, para fazer frente aos componentes pertinentes ao conjunto das pressões 
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sociais, direta ou indiretamente decorrentes dos impactos econômicos e sociais do AHE 

Jirau, deverão ser empreendidas ações centradas em componentes de cunho social, 

representando assim, compensações sociais complementares. 

Entretanto, deve-se levar em conta que, em projetos de grande porte, como é o caso do 

AHE Jirau, as demandas e pressões sociais (comunitárias), políticas e da administração 

pública local e regional em geral são muito fortes e contam com várias frentes de 

movimentos reivindicatórios.  

Como o contingente populacional atraído pela implantação do AHE Santo Antônio criará 

uma demanda de infra-estrutura local e regional, os programas socioeconômicos não 

poderão se restringir apenas à área de saneamento básico, devendo ser previstas ações 

também nas áreas de abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos e drenagem 

urbana. 

Por outro lado, a experiência do setor elétrico na implantação de empreendimentos 

hidrelétricos tem mostrado que existem diferenças significativas entre os valores orçados 

dos custos ambientais e aqueles efetivamente ocorridos, sendo os últimos sempre 

superiores aos primeiros. Particularmente em regiões pouco desenvolvidas do País, as 

demandas sociais das comunidades direta e indiretamente afetadas e dos municípios no 

entorno dos reservatórios de usinas hidrelétricas crescem bastante durante o período de 

construção dessas usinas. Como exemplos, podem ser citados, em experiências mais 

recentes, as UHE de Peixe Angical e Lajeado no rio Tocantins, casos em que os custos 

realmente incorridos foram maiores que os orçados. No caso de usinas hidrelétricas 

implantadas há mais tempo, essas diferenças são ainda maiores, do que são exemplos 

emblemáticos as UHE Itaparica e Tucuruí, cujos custos ambientais efetivamente incorridos 

atingiram valores que potencialmente poderiam inviabilizá-las do ponto de vista econômico. 

Sendo assim, estima-se uma possível elevação dos custos em função de ampliações de 

exigências pertinentes tanto aos programas já elaborados e apresentados no EIA, como 

para a inserção de novos compromissos requeridos pela sociedade.  

Condicionante 2.24. Apresentar medida mitigadora às famílias não proprietárias na área 

de influência direta dos empreendimentos, que venham a ter atividades econômicas 

afetadas. 

Os não proprietários estão inseridos especificamente no âmbito do Programa de 

Remanejamento da População Atingida, podendo ser beneficiados com a realocação, 

indenização, ou mesmo o reassentamento. 

Por outro lado, além da inclusão no Programa de Remanejamento, esse grupo social 
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também se enquadra direta ou indiretamente nos seguintes programas relativos ao meio 

socioeconômico, sendo por eles igualmente beneficiado: 

• Programa Ambiental para Construção – PAC; 

• Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental; 

• Programa de Saúde Pública; 

• Programa de Ações a Jusante; 

• Programa de Recuperação da Infra-estrutura Afetada; 

• Programa de Compensação Social  

• Programa: Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório. 

Os critérios para a inclusão e destinação de benefícios aos não proprietários, seja no 

contexto do Programa de Remanejamento da População Atingida e/ou nos demais 

programas acima listados, devem ser discutidos e estabelecidos em conjunto com a 

comunidade na fase de detalhamento dos programas, conforme previsto em suas diretrizes 

gerais. 

Condicionante 2.25. Considerar, no programa de compensação social, medidas de apoio 

aos assentamentos de reforma agrária, agricultores familiares e comunidades ribeirinhas na 

área de influência do empreendimento, visando o desenvolvimento de atividades 

ambientalmente sustentáveis. 

Embora no programa de Compensação Social não tenha qualquer menção expressa sobre 

esses grupos sociais especificamente, a abrangência envolve toda a população humana da 

área de influência direta, buscando manter e melhorar os seus níveis de qualidade de vida. 

Assim, tais segmentos sociais seguramente se inserem no âmbito do mencionado programa 

e devem ser beneficiados com medidas de apoio a serem discutidas e negociadas durante a 

execução de suas atividades. 

Além dos diversos programas que, de uma forma ou outra, possam incluir medidas de 

apoio aos assentamentos de reforma agrária, aos agricultores familiares e às comunidades 

ribeirinhas na área de influência do empreendimento, faz-se necessário elaborar projetos 

específicos visando, especialmente, o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais 

ambientalmente sustentáveis, tarefa essa que deverá ser executada pelo empreendedor, 

mediante discussão prévia com os segmentos sociais envolvidos. 

Em termos de recursos financeiros dotados para apoiar os segmentos sociais acima 

mencionados, verifica-se que os mesmos também se enquadram em várias contas 

orçamentárias. Assim, deverão ser apresentados e desenvolvidos programas, projetos e 

ações específicos que possam atender esta condicionante. Considera-se, porém, que os 
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custos dessas ações já estão incluídos no Programa de Compensação Social. 

Condicionante 2.26. Apresentar plano de ação para controle da malária, a partir do plano 

com diretrizes técnicas encaminhado pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da 

Saúde. 

Nas regiões endêmicas de malária, cabe ao empreendedor buscar junto a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS) orientações na elaboração dos estudos para Avaliação do 

Potencial Malarígeno e para elaboração da proposta do Plano de Ação para o Controle da 

Malária, a ser executado nas fases de implantação e operação do empreendimento  

A fase de implantação do empreendimento, com o aumento do fluxo migratório de 

população susceptível na região, e a fase de operação, com a formação do lago do AHE 

Jirau e o conseqüente aumento de ambientes favoráveis à proliferação dos vetores da 

malária, virão a se constituir nos principais fatores que exigirão monitoramento 

entomológico e  busca ativa de casos da doença, de forma contínua e permanente. 

Os subprogramas de monitoramento e controle de vetores e de doenças, que fazem parte 

do escopo do programa de saúde pública, abordam ações de controle da malária na área 

de influência direta do AHE de Jirau, estabelecendo um regime de cooperação 

descentralizado, concernente com princípios e diretrizes do SUS. A criação e estruturação 

de um Centro de Vigilância em Saúde, ligado à Secretaria Municipal de Porto Velho, 

deverão ajudar, sobre muitos aspectos, o controle da malária na região. Entre os principais 

aspectos estaria a organização e estruturação da rede de serviços do SUS para a população 

do campo e da população migrante, de forma regionalizada e hierarquizada, com garantia 

do acesso às ações integrais de saneamento ambiental e vigilância em saúde no contexto 

da atenção básica, da média e da alta complexidade. 

Porém, o desenvolvimento de instrumentos, que confiram sustentabilidade ao controle da 

malária, depende das interações com os planos e os programas oficiais. O Programa 

Nacional de Controle da Malária (PNCM), da SVS do Ministério da Saúde, tem como objetivo  

reduzir a incidência da doença, diminuir o número de ocorrências de formas graves, reduzir 

a taxa de mortalidade e letalidade, minimizar o problema da transmissão em áreas urbanas 

e manter a ausência da doença em locais onde a transmissão já não existe. 

Com base nesses objetivos, um programa de vigilância epidemiológica para a malária na 

área do AHE de Jirau deverá contemplar a regionalização, integralidade, intersetorialidade, 

controle social, avaliação e gerenciamento de risco ambiental, informação e comunicação, 

epidemiologia e da clínica, adotando como princípio a sustentabilidade em um modelo de 

atenção humanizado. 
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Assim, dentre o conjunto das medidas a serem consideradas, deverá ser priorizado o 

aumento do número de unidades de diagnóstico, a inserção do programa na Rede 

Amazônica de Vigilância da Resistência às Drogas Antimaláricas (RAVREDA), com a 

implantação do novo esquema terapêutico da malária por Plasmodium falciparum, a partir 

de drogas associadas à base de artemisinina, bem como, o diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno e adequado dos casos, intervenções seletivas para o controle vetorial, 

detecção imediata de epidemia, busca do maior envolvimento do nível local na execução 

das medidas de controle, além do monitoramento e avaliação regular do comportamento da 

doença em sua abrangência. 

Os sistemas de informação em saúde deverão ser redimensionados de modo a incluir os 

registros dos grupos sociais representado pela população migrante, compreendendo como 

de responsabilidade dos gestores e trabalhadores disponibilizar à população os dados e 

informações, alertando-os sobre os possíveis riscos à saúde. O controle das endemias e das 

epidemias, além da situação de saúde de cada usuário, deve ser gerenciado pelos serviços 

e pela equipe de saúde municipal. 

Sendo assim, os custos socioambientais, advindos deste conjunto de ações, deverão ser 

negociados entre os diferentes agentes envolvidos no controle da malária, incluindo aí o 

próprio Ministério da Saúde e a Secretária de Saúde de Rondônia. 

Condicionante 2.27. Contemplar no programa de apoio às comunidades indígenas as 

recomendações apresentadas pela FUNAI. 

O Programa de Apoio às Comunidades Indígenas propõe, como medida mitigadora às 

pressões exercidas nos limites das Terras Indígenas, o apoio a ações de proteção ambiental 

a serem detalhadas em parceria com os demais órgãos responsáveis da esfera federal, 

estadual ou municipal. 

Segundo PARECER TÉCNICO Nº 014/2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 21 de março 

de 2007, a FUNAI, por meio do Ofício n.º 491/CMAM/CGPIMA/06, de 25/10 /2006, 

esclarece que os estudos relativos às comunidades indígenas constituem-se em 

levantamento de diversos dados relacionados a essas comunidades, não apontando e 

refletindo sobre os impactos socioambientais específicos nessas Terras Indígenas.  

Além disso, segundo a FUNAI, é necessária a indicação de todos os impactos 

socioambientais e correspondente proposição de medidas mitigadoras e compensatórias de 

acordo com cada realidade social. Considerando insuficientes os estudos apresentados,  a 

FUNAI indicou a necessidade de estudos complementares ao EIA, conforme Termo de 

Referência próprio, não disponibilizado ao IBAMA.  
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A Fundação também solicitou a inclusão de diversas terras indígenas situadas a jusante dos 

aproveitamentos: T.I. Catitu, T.I. Juma, T.I. Nove de Janeiro, T.I. Diahui, T.I. Tenharim 

Marmelos, T.I. Tenharim Marmelos Gleba B, T.I. Ipixuna, T.I. Piranha, T.I. Sepoti – Gleba 

Rio Sepoti, T.I. Sepoti – Gleba Estirão Grande, T.I. Tora, T.I. Ariramba, T.I. Lago Capana, 

T.I Rio Manicoré, T.I. Lago Jauari, T;I. Apunirã, T.I. Igarapé Tauamirim e T;I. Pinatuba. 

Entende-se, assim, que a FUNAI solicita um amplo estudo das comunidades indígenas da 

em área superior à Área de Abrangência Regional dos aproveitamentos, superando o 

escopo do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas, conforme preconizado no EIA.  

As recomendações da FUNAI ampliam e aprofundam os estudos já realizados, implicando 

em complementações ao Programa inicialmente proposto no EIA. 

Condicionante 2.28. Apoiar as iniciativas para a revisão do plano diretor de Porto Velho, 

necessária devido ao empreendimento. 

Esta condicionante deve ser de responsabilidade do Consórcio vencedor do leilão do AHE 

Santo Antônio. 

Condicionante 2.29. Apresentar programas e projetos de apoio à proteção do patrimônio 

cultural local que possa ser direta ou indiretamente impactado pelo empreendimento. 

No âmbito das informações apresentadas no EIA, há um programa relacionado ao 

Patrimônio Arqueológico, Pré-histórico e Histórico, contendo, em suas justificativas e 

objetivos, a importância na identificação e levantamento de informações acerca de sítios 

históricos relevantes relativos aos diferentes períodos da história de Rondônia. 

No entanto, é necessário destacar que o programa geral que engloba a temática do 

patrimônio cultural precisa necessariamente ser detalhado em termos de abrangência, 

procedimentos, prazos e atores envolvidos. 

Sendo assim, verifica-se que a preservação do patrimônio pré-histórico, histórico e mesmo 

arqueológico está prevista de ser atendida pelo programa “Salvamento do Patrimônio 

Arqueológico Pré-Histórico, Histórico e Cultural”, podendo também contar com a 

participação tangencial de outros programas como, por exemplo, o programa de  

remanejamento da população atingida, que deverá considerar características culturais e 

históricas a serem preservados. 

Condicionante 2.30. Contemplar no programa de preservação do patrimônio pré-histórico 

e histórico as recomendações apresentadas no IPHAN 

O Parecer Técnico no 014/2007 de 21 de março de 2007 do IBAMA, p.132, relativo aos dois 



31 
AHE Jirau – Análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e das Condicionantes da Licença Prévia  

 
 

 
 

Ministério de Minas e Energia 
 

aproveitamentos hidrelétricos do rio Madeira esclarece que “O reservatório do AHE Jirau 

atingirá cerca de 20 km da BR- 364, além de trechos da ferrovia Madeira - Mamoré, já 

desativada. Neste caso o impacto é sobre o patrimônio histórico-cultural, pois a ferrovia foi 

tombada pelo IPHAN e pelo governo do Estado”. 

No EIA, a preservação do patrimônio pré-histórico, histórico e mesmo arqueológico está 

prevista a ser atendida pelo programa “Salvamento do Patrimônio Arqueológico Pré-

Histórico, Histórico e Cultural”.  

Nesse sentido, observa-se que ações associadas ao atendimento desta condicionante estão 

incluídas no Programa proposto no EIA. 

Condicionante 2.31. Adotar providências para a desafetação da área tombada da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré. 

Esta condicionante deverá ser atendida durante a fase de construção, quando deverão ser 

negociadas as ações a serem desenvolvidas com o órgão responsável pelo tombamento e 

leitura mais apurada do Decreto de Tombamento. 

Condicionante 2.32. Apresentar relatórios trimestrais relativos a todos os programas de 

monitoramento previstos nesta licença. 

Exigência a ser cumprida na fase de implantação e operação. 

Condicionante 2.33. Apresentar outorga de direitos de uso de recursos hídricos 

estabelecida pela Agência Nacional de Águas – ANA.  

A outorga de direito de usos dos recursos hídricos já foi concedida pela ANA. 

Com base no exposto acima, observa-se que o pleno atendimento de algumas 

condicionantes implica em complementações aos Programas Socioambientais propostos no 

EIA, com acréscimos nos custos socioambientais. 

Do total de 33 condicionantes específicas estabelecidas na Licença Prévia, 7 implicam em 

complementações ao escopo inicialmente previsto para o programa, necessárias ao pleno 

atendimento da exigência estabelecida pelo IBAMA.conforme listadas a seguir.  

Condicionantes da Licença 

Prévia 

Programa Socioambiental  

Condicionante 2.6. Complementação ao Programa de Conservação da Ictiofauna 

Condicionante 2.7 Complementação ao Programa de Monitoramento Hidrobiogeoquímico 

Condicionante 2.10. Complementação ao Programa de Limnologia e Qualidade da Água  
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Condicionante 2.20. Ampliação da Área de Preservação Permanente - APP 

Condicionante 2.21 Compensação Ambiental 

Condicionante 2.23 Compensação Social 

Condicionante 2.27 Acompanhamento das questões indígenas 

Destes, o mais significativo refere-se aos custos associados à Compensação Ambiental, cujo 

valor a ser estabelecido pelo IBAMA, tomando-se como base a nova metodologia de 

cálculo, é no mínimo o dobro do valor estimado. 

Outra condicionante que reflete diretamente nos custos socioambientais é a que amplia a 

Área de Proteção Permanente (APP) do lago de 100 metros lineares, para 500 metros 

lineares. Esta condicionante, além de afetar diretamente os valores de aquisições de terras, 

tem reflexo direto em um grande número de outros programas socioambientais, 

principalmente, aqueles relativos ao reassentamento rural e reorganização de atividades 

produtivas, devido ao possível aumento do número de propriedades e famílias afetadas 

pelo empreendimento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) dos aproveitamentos hidrelétricos do rio Madeira – AHE Jirau e AHE Santo 

Antônio - demonstrou que o estudo foi desenvolvido de acordo com os critérios definidos 

no Termo de Referência do IBAMA, contemplando os dois aproveitamentos hidrelétricos e 

uma caracterização socioambiental do sistema de transmissão. 

No Estudo de Impacto Ambiental - EIA, as medidas de controle ambiental foram 

organizadas em 26 Programas Socioambientais. Para cada programa proposto, foram 

apresentados os objetivos de sua implantação, justificativas e os procedimentos a serem 

adotados. 

A análise das condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, emitida pelo IBAMA, permitiu 

observar que, em linhas gerais, o conjunto de 33 condicionantes mantém uma estreita 

relação com os Programas Socioambientais previstos no EIA, sendo necessário, para o 

pleno atendimento de algumas dessas condicionantes, ações complementares àquelas 

previstas no EIA. 

Embora o Estudo de Impacto Ambiental – EIA não apresente os custos associados ao 

desenvolvimento dos Programas Socioambientais, foi possível, a partir de algumas 

adaptações, avaliar que, para o pleno atendimento das condicionantes estabelecidas na 
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Licença Prévia, alguns Programas propostos no EIA deverão ter ações complementares, 

implicando em acréscimos nos custos socioambientais do empreendimento. No entanto, 

esses acréscimos são muito pouco significativos quando comparados com o custo total do 

empreendimento, não sendo de modo algum fonte de incertezas para o processo de 

licitação da concessão do aproveitamento, dado a abrangência e o detalhamento dos 

estudos ambientais realizados o empreendimento.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• The Incorporation of Environmental Costs into Power System Planning in Brazil.  R. C. 
Furtado, 1996; 

• Avaliação Técnica e Orçamentária de Empreendimentos Previstos para o Leilão de Energia / 
2005. Partes I, II e III (EPE, julho de 2005); 

• FURNAS, ODEBRECHT, ARCADIS/TETRAPLAN – Avaliação Ambiental Estratégica do 
Complexo do rio Madeira. Maio de2005; 

• FURNAS, ODEBRECHT, LEME ENGENHARIA – EIA – Estudo de Impacto Ambiental dos 
Aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, Madeira- RO. Maio de 2005; 

• Custos Socioambientais das UHE do rio Madeira e de Belo Monte – Relatório EPE-DEE-RE-
062/2005-RO, dezembro de 2005; 

• Análise da Situação do Licenciamento Ambiental das Usinas – Custos Socioambientais – 
Relatório EPE-DEE-RE-017/2005-RO, agosto de 2005. 

• Complexo Hidrelétrico do rio Madeira. Estudos de Viabilidade do AHE Jirau. ANEEL, relatório 
complementar, Ofíco ANEEL 1116/2007 – SGH/ANEEL, agosto, 2007. 

• Juris Ambientis Consultores S/A Ltda. – Avaliação Comparativa dos Programas Ambientais 
Propostos e as Condicionantes da Licença Prévia. Relatório Final, dezembro de 2007 

 


