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TÍTULO  

Licenciamento ambiental e Ações Civis Públicas: um estudo de caso para o rio 
Madeira 

 
 

RESUMO 
 
A matriz elétrica brasileira é composta predominantemente por fontes renováveis com 
baixa emissão de gases causadores de efeito estufa. Entre essas fontes, a geração 
hidrelétrica se destaca com a maior participação, representando 65,2% da energia 
elétrica produzida em 2017. Na região amazônica, parte do potencial já foi viabilizado 
com o início da operação das usinas hidrelétricas (UHE) Santo Antônio e Jirau, ambas 
localizadas no rio Madeira. Entretanto, o processo de licenciamento ambiental dessas 
usinas foi objeto de diversas Ações Civis Públicas (ACPs). O presente trabalho objetivou 
identificar os temas relevantes tratados nas ACPs ao longo das diferentes fases do 
licenciamento ambiental de ambos os empreendimentos hidrelétricos. Para tanto, foram 
utilizadas ferramentas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para análise do 
conteúdo de cada ACP. Em paralelo, realizou-se o acompanhamento processual nos 
sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de Rondônia, da Justiça Federal de Rondônia 
e do Tribunal Regional Federal – 1ª Região. Os principais temas tratados nas ACPs 
foram: fase de licenciamento prévio, mudanças ao projeto original da usina, 
reassentamento urbano, reassentamento rural, questões sociais ligadas à fase de 
operação, patrimônio cultural e impactos sociais decorrentes do não cumprimento das 
condicionantes das licenças. Ao todo, 16 ACPs já tiveram sentença proferida, sendo 
seis delas a partir de homologação de acordo estabelecido entre as partes. Foram 
identificadas ACPs em todas as etapas do licenciamento de ambos os projetos, com o 
maior número registrado após a emissão das Licenças de Operação pelo órgão 
ambiental licenciador. As principais lides estiveram relacionadas aos reassentamentos 
e impactos sociais, ressaltando a relevância de se propor, desde a fase de 
planejamento, a adoção de estratégias adequadas para mitigar e/ou compensar os 
impactos causados por empreendimentos hidrelétricos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ação Civil Pública; usinas hidrelétricas; impactos ambientais; 
Santo Antônio; Jirau. 
 
 

 
ABSTRACT 

The Brazilian electricity matrix is predominantly composed of renewable sources with 
low GHG emissions. Among these sources, hydroelectric generation stands out with the 
largest participation, representing 65.2% of the electricity produced in 2017. In the 
Amazon region, part of the potential was already made possible with the operation of 
Santo Antônio and Jirau hydropower plants (HPPs), both located on the Madeira River. 
However, both environmental licensing process was subjected to several Public Civil 
Actions (PCAs). The present work aimed to identify the relevant issues addressed in the 
PCAs throughout the different phases of the environmental licensing of both HPPs. For 
this purpose, Natural Language Processing (NLP) tools were used to analyze the content 
of each PCA. In parallel, procedural follow-up was carried out at the electronic websites 
of the Rondônia Court of Justice, the Federal Court of Rondônia and the Federal 
Regional Court - 1st Region. The main themes discussed in the PCAs were: previous 
licensing phase, changes to the original HPP project, urban resettlement, rural 



                                                     
     

resettlement, social issues related to operation phase, cultural heritage and social 
impacts resulting from non-compliance with the conditions of the licenses. In all, 16 PCAs 
have already been handed down, six of them being homologated by agreement between 
the parties. PCAs were identified in all stages of the licensing of both projects, with the 
highest number registered after the issuance of Operating Licenses by the environmental 
licensing body. The main activities were related to resettlement and social impacts, 
highlighting the importance of proposing, since the planning stage, the adoption of 
adequate strategies to mitigate and/or compensate for the impacts caused by HPPs. 

 
KEYWORDS: Public Civil Action; hydropower plants; environmental impacts; Santo 
Antônio; Jirau. 
 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A matriz elétrica brasileira é composta predominantemente por fontes renováveis 
com baixa emissão de gases causadores do efeito estufa. Entre essas fontes, a geração 
hidrelétrica se destaca com a maior participação, representando 65,2% da energia 
elétrica produzida em 2017 (BEN, 2018). Apesar da esperada redução de sua 
participação na matriz para o decênio, a fonte hidráulica se mantém como um vetor 
importante na ampliação da oferta de energia para o país. Inicialmente é importante a 
conscientização dos benefícios aportados pelas hidrelétricas ao planejamento 
energético, tais como: (i) a segurança energética; (ii) complementariedade com as 
demais renováveis (eólica, solar, biomassa) no planejamento e operação; (iii) 
flexibilidade operativa, que alavanca a penetração de renováveis; e (iv) a manutenção 
de uma matriz elétrica de baixo carbono (EPE, 2017). 

Parte do potencial hidrelétrico brasileiro foi viabilizado com o início da operação 
das usinas hidrelétricas (UHEs) Santo Antônio e Jirau, ambas localizadas no rio 
Madeira, região amazônica. Entretanto, o processo de licenciamento ambiental de 
ambas usinas foi objeto de diversas Ações Civis Públicas (ACPs), ressaltando a 
necessidade de apoio da justiça para a solução e o encaminhamento de questões 
trazidas pelos empreendimentos (SCABIN et al., 2014). 

Doze anos após a primeira ação ajuizada, o presente trabalho objetivou 
caracterizar as ACPs movidas contra as UHEs Santo Antonio e Jirau por meio da 
identificação dos temas relevantes tratados nas petições iniciais ao longo das diferentes 
fases do licenciamento ambiental de ambos os projetos hidrelétricos e do 
acompanhamento processual. 
 
METODOLOGIA 
 

Ao todo, 32 ACPs ajuizadas entre 2006 e 2017 mencionaram, de forma direta ou 
indireta, os projetos hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, ambos instalados na bacia do 
rio Madeira. No entanto, as análises aqui apresentadas consideraram somente as ações 
em que os empreendedores das UHEs em tela foram arrolados (n = 25). Deste total, 
apenas uma petição inicial não pôde ser acessada, ficando de fora das análises. 

As análises textuais tiveram como base a criação de um banco de dados, que 
foi organizado seguindo o padrão de estruturação e apresentação das informações de 
uma petição inicial. O conteúdo exato de cada uma das ACPs foi traduzido para o inglês 
e transcrito para o banco de dados, que posteriormente foi inserido no CorTexT, 
plataforma voltada para análises de Processamento de Linguagem Natural (PLN). 



                                                     
     

Em seguida, foram extraídos da argumentação apresentada em cada petição 
inicial os termos e/ou expressões (i) formados por no máximo cinco palavras; (ii) 
formadas por substantivos, adjetivos e preposições; e (iii) que tenham sido citadas pelo 
menos em três ACPs distintas. O estágio seguinte consistiu na determinação do grau 
de proximidade entre os termos extraídos por meio de análises de coocorrência. Neste 
contexto, redes homogêneas foram geradas com o objetivo de identificar os temas mais 
relevantes abordados pelo conjunto de petições analisadas neste estudo.  

Em paralelo, realizou-se o acompanhamento por meio de consultas aos sítios 
eletrônicos do Tribunal de Justiça de Rondônia, da Justiça Federal de Rondônia e do 
Tribunal Regional Federal – 1ª Região para averiguar a fase processual em que se 
encontram os processos analisados. Dessa forma, foram registradas no banco de dados 
as seguintes informações para cada processo: (i) se já houve sentença proferida; (ii) o 
teor da decisão apresentada na sentença; e (iii) se houve apelação. De forma 
complementar às análises, também foram geradas redes heterogêneas no CorTexT, 
associando os termos extraídos das ACPs ao teor das sentenças proferidas para 
identificar eventuais tendências no encaminhamento processual. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Das 25 ACPs consideradas nas análises, 12 foram ajuizadas contra a UHE Santo 
Antônio, ao passo que sete foram movidas contra a UHE Jirau. Ambos 
empreendimentos foram arrolados conjuntamente em seis petições iniciais. As primeiras 
ACPs foram ajuizadas antes mesmo da obtenção da Licença Prévia (LP) para ambos 
projetos hidrelétricos. Registrou-se um maior volume de ACPs ajuizadas para os anos 
de 2014 e 2016 (n = 4 para cada ano), período posterior à emissão da Licença de 
Operação (LO) de ambas usinas. 

Os resultados da análise textual indicaram que as ações civis públicas trataram 
de sete temas distintos, a saber: fase de licenciamento prévio, mudanças ao projeto 
original da usina, reassentamento urbano, reassentamento rural, questões sociais 
ligadas à fase de operação, patrimônio cultural e impactos sociais decorrentes do não 
cumprimento das condicionantes das licenças (Figura 1). 

Parte das ACPs versaram sobre a etapa de licenciamento prévio (Figura 1, verde 
água), cuja temática esteve voltada para o EIA/Rima de ambas UHEs e os impactos 
ambientais identificados no estudo, que neste caso foi feito em conjunto, bem como a 
realização das Audiências Públicas, como parte do processo de licenciamento 
ambiental. Um outro grupo de ACPs tratou sobre a mudança do projeto originalmente 
proposto para a UHE Santo Antônio, já durante a fase de instalação (Figura 1, amarelo). 
Estas ações mencionaram o Projeto Básico Complementar Alternativo (que foi 
apresentado à Aneel pelo empreendedor para elevação da cota do reservatório da 
referida usina), argumentando que tal mudança implicaria em sérios riscos de difícil 
reparação para as populações afetadas, em especial os moradores do assentamento 
Joana D’Arc.  

A análise textual também evidenciou a formação de dois grupos distintos de 
ACPs que trataram sobre o tema reassentamento populacional. O primeiro grupo tratou 
sobre questões relacionadas a reassentamentos urbanos (Figura 1, verde claro), 
discutindo essencialmente sobre o cumprimento de condicionantes da Licença de 
Instalação (LI), o pagamento de indenizações e garantia de manutenção dos direitos 
básicos dos cidadãos, conforme estabelece a Constituição Federal, para os moradores 
do antigo distrito de Mutum Paraná (no caso da UHE Jirau). Já o segundo grupo tratou 
sobre reassentamento rural (Figura 1, azul escuro), com destaque para a situação do 
reassentamento Santa Rita (UHE Santo Antônio), uma vez que os moradores 
reassentados declararam redução das atividades produtivas. Para este caso, foi 



                                                     
     

mencionada a dificuldade de implementar o Projeto Básico Ambiental proposto, além de 
relatos de problemas relacionados à regularização da Reserva Legal. 

Questões sociais ligadas à fase de operação da UHE Santo Antônio também 
estiveram presentes em algumas ACPs (Figura 1, vermelho), que versaram sobre as 
dificuldades de reparação às famílias afetadas pelos empreendimentos e a necessidade 
de prestação de assistência social aos afetados de forma a recompor seus direitos 
sociais. Algumas ACPs trataram sobre os impactos sobre o patrimônio cultural 
brasileiro, notadamente a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e os sítios arqueológicos 
diretamente afetados pelo projeto (Figura 1, azul claro).  Por fim, um outro grupo de 
ACPs trouxe considerações sobre os impactos sociais decorrentes do não cumprimento 
das condicionantes das licenças (Figura 1, verde escuro). 

Figura 1. Rede homogênea ilustrando os principais temas abordados nas ACPs 
analisadas 

 
Ao todo, 16 processos já tiveram sentença proferida, sendo seis delas a partir 

de homologação de acordo estabelecido entre as partes. O resumo das movimentações 
para os processos já finalizados em primeira instância é apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Resumo das movimentações dos processos analisados* 

Teor da sentença Número de processos 
finalizados 

Número de sentenças 
que sofreram apelações 

Abandono de causa 1 1 
Desistência da ação 1 1 

Homologação de acordo 6 0 
Improcedente 6 5 

Parcialmente procedente 2 2 
* Situações processuais em 22/08/2018. 



                                                     
     

 
 A associação dos termos extraídos das petições iniciais ao teor das sentenças 
proferidas possibilitou a identificação de tendências quanto ao encaminhamento das 
decisões em primeira instância (Figura 2). Homologações de acordo (Figura 2, verde 
escuro), obtidas por meio de audiências de conciliação entre as partes, foram 
alcançadas para os processos que versavam sobre o reassentamento Santa Rita (UHE 
Santo Antônio) e Mutum Paraná (UHE Jirau). Também foram firmados acordos entre os 
empreendedores, o Iphan e os demais envolvidos nas lides para a questão associada à 
Estrada de Ferro Madeira Mamoré (no caso da UHE Santo Antônio) e também para a 
criação do acervo arqueológico resgatado durante a construção dos empreendimentos 
(para ambas usinas). Foram julgados improcedentes os pedidos que tratavam sobre a 
condução do processo de licenciamento dos empreendimentos pelo órgão ambiental, a 
saber: anulação e realização de novas Audiências Públicas, impedimento de emissão 
de licenças (Figura 2, azul claro). Por outro lado, foram julgadas parcialmente 
procedentes os pedidos feitos nas ACPs que tratavam de destinação de recursos de 
compensação ambiental à unidades de conservação (para ambos projetos hidrelétricos) 
e também como forma de obrigar o empreendedor a incluir parte da população do 
assentamento Joana D’Arc afetada pela UHE Santo Antônio nas medidas 
compensatórias em virtude dos impactos sociais causados (Figura 2, vermelho). 

Figura 2. Rede heterogênea associando os temas abordados nas Ações Civis 
Públicas analisadas ao teor das sentenças proferidas 

 
 



                                                     
     

 
CONCLUSÃO  
 

De maneira geral, a maior parte das disputas contidas nas ACPs analisadas 
estiveram relacionadas aos reassentamentos e aos impactos sociais ocasionados pela 
implantação de projetos hidrelétricos no contexto amazônico. Apesar da via conciliatória 
judicial ter sido alcançada para alguns casos, fica evidenciada a relevância de se propor, 
desde a fase de planejamento, a adoção de estratégias adequadas para mitigar e/ou 
compensar os impactos causados por estes empreendimentos.  

Considerando o cenário de novos projetos hidrelétricos planejados para a região 
amazônica (EPE, 2017), torna-se necessário tratar as questões socioambientais 
inerentes aos projetos hidrelétricos com um alcance maior do que aquele conferido 
atualmente pelo processo de licenciamento ambiental. A antecipação da comunicação 
e do diálogo, buscando a participação ativa da sociedade e de diversos setores 
(governos, academia, ONGs e comunidades locais, por exemplo), juntamente com a 
internalização das boas práticas do setor, podem contribuir para este processo. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2026. EPE: Rio de Janeiro, 2017. 
Disponível em: www.epe.gov.br. 
 
EPE. Balanço Energético Nacional. EPE: Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 
www.epe.gov.br. 
 
SCABIN, F. S.; PEDROSO-JUNIOR, N. N.; CRUZ, J. C. C. Judicialização de grandes 
empreendimentos no Brasil: uma visão sobre os impactos da instalação de usinas 
hidrelétricas em populações locais na Amazônia. Revista Pós Ciências Sociais, v. 11, 
n. 22, p. 129-150, 2014. 
 


