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DENÚNCIA SOBRE A EXCLUSÃO DA POPULAÇÃO ATINGIDA À JUSANTE DO AHE 

TABAJARA. 
 

Documento anexo: Abaixo assinado dos moradores de Demarcação, Rio Preto e Calama 

ameaçados pelo AHE Tabajara. 

 

1. DEFINIÇÃO INCORRETA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE TABAJARA. 

As definições do Termo de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental do AHE 

Tabajara levaram a exclusão da população atingida à jusante do eixo de barramento. Os limites 

definidos para a Área de Influência Indireta (AII) são incoerentes. A AII se expande na direção 

sudeste em relação ao barramento, abrangendo diversos municípios, como Ariquemes, Rio 

Crespo e Vale do Anari, por exemplo, mas, de forma desproporcional, restringe a AII no sentido 

contrário, limitando-se a divisão geográfica entre os municípios de Machadinho d’Oeste e Porto 

Velho (próximo a foz do rio Juruazinho). 

Não pode se desconsiderar a relevância do empreendimento para os municípios 

vizinhos, interligados à Machadinho d’Oeste pelo transporte rodoviário, por outro lado, muito 

mais grave é desconsiderar os efeitos aos distritos de Porto Velho, que abrangem o rio Machado 

no trecho à jusante do eixo de barramento até a sua foz por ligação hidroviária. 

Tanto os aspectos físicos, como biológicos e socioeconômicos foram desconsiderados 

no trecho à jusante do eixo de barramento proposto para o AHE Tabajara. O EIA apresenta 

menções indiretas em relação aos distritos de Calama e Demarcação, devido a indissociável 

relação que os moradores possuem com o território do rio Machado, porém não é dado o 

mesmo destaque que é feito com outros municípios mais longínquos e cuja população não 

possui relações tão profundas com o rio. Demarcação dista 102 km do barramento, enquanto 

Calama dista 122 km, ambos conectados à área do barramento pelo rio Machado. Já o local do 

AHE Tabajara até Ariquemes são 213 km de distância, 127 km até Vale do Anari, 200 km até Rio 

Crespo, por transporte rodoviário, estes incluídos na Área de Influência Indireta. 

Há um extenso detalhamento de informações sobre diversos municípios inseridos na 

área de influência do AHE Tabajara, enquanto não são apresentadas informações mínimas sobre 

os dois distritos de Porto Velho à jusante. Não há dados sobre as localidades existentes ao longo 

do Distrito de Demarcação, como Indepêndencia, Boa Vista, Jamarizinho, Cuniãzinho, ou os 

ribeirinhos do rio Preto (afluente próximo à foz do rio Machado), não se quantifica a população, 

nem se descreve seus modos de vida e as relações que desenvolvem com o rio Machado. No 

distrito de Demarcação, somente em uma das comunidades fora da sede, Boa Vista, por 

exemplo, residem 24 famílias, segundo informações da Associação de Agricultores e Extrativistas 

da Comunidade de Boa Vista Rio Machado (ASGRISBOVI), hoje invisibilizadas no EIA. 

Para abordar possíveis consequências da construção da hidrelétrica para a área de 

influência direta e indireta são feitas menções às localidades de Demarcação e Calama, mas sem 



qualquer aprofundamento, indiretamente são reconhecidas interações ecossistêmicas que 

deveriam ter motivado a alteração do escopo dos estudos pelo IBAMA e empreendedor. Em 

outros momentos o estudo se contradiz, pois localidades que fazem parte do distrito de 

Demarcação, como Juruá e Monte Sinai são apontadas, porém sem considerar que na realidade 

estão inseridas no espaço territorial de Porto Velho. 

Na descrição da Área de Influência Indireta, o Termo de Referência (p. 12) traz que: 

A Área de Influência Indireta - AlI é aquela real ou potencialmente ameaçada 
pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 
abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico, que podem ser 
impactados por alterações ocorridas na área de influência direta. 
(...) 

Para o meio socioeconômico, a área de influência indireta compreende o 
território do município com terras alagadas pelo empreendimento 
(Machadinho D’Oeste), somado aos daqueles que constituem pólos 
regionais, que vivem de atividades ligadas aos recursos hídricos (pesqueiras 
e turísticas) e que potencialmente possam vir a sofrer impactos resultantes 
de alterações sofridas pela área de influência direta (Vale do Anari). Assim 
sendo, foram definidos os territórios dos municípios de Machadinho D’Oeste 
e Vale do Anari para compor a AII socioeconômica do AHE Tabajara. 

 A conceituação se confronta com a definição dos limites da AII, pois esta pressupõe que 

hidrelétricas apenas provocam impactos à montante dos barramentos, o que é desarrazoado da 

realidade, além de que tais impactos são conhecidos no Brasil e no mundo1. Simplesmente 

desconsideram a influência do empreendimento sobre o rio Machado no território de Porto 

Velho, o que não faz qualquer sentido do ponto de vista socioecológico. O recorte utilizado pela 

grande maioria dos mapas do EIA reflete essa exclusão. A grande maioria dos mapas apresenta 

o barramento no canto superior esquerdo, focando na Área de Influência definida, omitindo o 

trecho à jusante. 

Dessa forma, no Termo de Referência (p. 12), Calama e Demarcação ficam limitadas à 

Área de Abrangência Regional, para a qual cabe somente a identificação de impactos 

cumulativos e sinérgicos com outros aproveitamento hidrelétricos, a partir apenas das 

informações obtidas da Reavaliação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico e do Zoneamento 

Econômico Ecológico do Estado de Rondônia, criando enormes omissões sobre as repercussões 

socioambientais do AHE Tabajara e representado grave ameaça de ofensa à direitos humanos e 

fundamentais. 

 
Limite à jusante da Área de influência Direta (traço vermelho). 

 

 
1 COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS. Barragens e desenvolvimento: um novo modelo para a tomada 
de decisões – Um Sumário. Relatório da Comissão Mundial de Barragens. 2000. p. 8, 18-21, 31,  



 

Mapa do RIMA e comunidades inominadas dentro do município de Porto Velho à jusante. 

  

 A restrição arbitrária afronta a definição de impacto ambiental trazida pelo CONAMA na 

resolução nº 1 de 1986: 

(...) considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 Também não se coaduna com a diretriz dos estudos de impacto ambiental trazida no 

inciso III do artigo 5º da resolução do CONAMA nº 1 de 1986: 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

Na figura 3.3 (p. 20) do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia, a 

região à jusante que compreende Calama e Demarcação e a do polígono do AHE Tabajara estão 

inseridas na mesma Unidade de Hidrográfica de Gestão, a do baixo rio Machado. 



 

No que tange ao meio socioeconômico e cultural, o Termo de Referência (p.22) também 

prevê para os estudos da Área de Abrangência Regional que seja apresentado “o histórico da 

ocupação humana não-indígena na região” e avaliado “os aspectos sócio-econômicos da região 

da bacia do rio Ji-Paraná, estabelecendo tendências históricas de crescimento demográfico e 

econômico, ciclos econômicos, etc”. 

O Termo de Referência (p.9) também apresenta as seguintes diretrizes metodológicas 

que destacamos: 

A abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o 
histórico das relações entre o homem e a natureza na região de influência, 
analisando as interações entre os diversos grupos sócio-culturais ao longo do 
tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários. 
(...) 

As informações de caráter regional serão baseadas em dados secundários e 
as relativas à área de influência do empreendimento devem estar 
complementadas com dados primários. 

A forma como se definiu geograficamente os limites das áreas de influência do AHE 

Tabajara, ignorando as relações entre os ribeirinhos e o rio Machado em Porto Velho, se 

distancia das diretrizes metodológicas básicas do próprio Termo de Referência e também não 

atende às exigências do artigo 6º da resolução nº 1 de 1986 do CONAMA: 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 
seguintes atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 
e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 
modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 
projeto, considerando: 
(...) 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses 
recursos. 



Existem dois aspectos fundamentais que precisam ser considerados à jusante para a 

revisão da Área de Influência, as atividades pesqueiras e as consequências das alterações do 

regime hidrossedimentológico do rio Machado. 

 

2. IMPACTOS À ATIVIDADE PESQUEIRA 

 Em relação aos impactos à ictiofauna e às atividades pesqueiras é importante destacar 

o posicionamento dos analistas ambientais do corpo técnico do IBAMA, do Ministério Público 

Federal e da comunidade científica não atrelada aos empreendedores. 

 Nos Pareceres Técnicos nº 110 de 2020 e nº 65 de 2021, e no Despacho nº 

7995498/2020, da COHID/CGTEF/DILIC fica evidente o posicionamento reiterado dos técnicos 

do IBAMA sobre a insuficiência dos estudos de ictiofauna e das atividades pesqueiras do EIA do 

AHE Tabajara. 

 No Parecer Técnico nº 65 de 2021, o IBAMA analisa o atendimento das recomendações 

do Parecer Técnico nº 110 de 2020, o qual aponta diversas complementações necessárias ao EIA 

e ao RIMA do AHE Tabajara. Boa parte das recomendações não foram atendidas, persistindo 

lacunas e contradições que impossibilitam a análise de viabilidade do empreendimento. Entre 

os pontos mais críticos estão o diagnóstico e análise da ictiofauna e da atividade pesqueira. 

 Sobre a ictiofauna, o IBAMA pontua no Parecer Técnico nº 65 de 2021: 

• Insuficiência na identificação dos táxons até o nível das espécies (p. 74) 

• Insuficiência na indicação das áreas de ocorrência das espécies (p. 74), incluindo aquelas 
associadas a pedrais (parágrafo 168 do TR) (p. 77), bem como as presentes em pequenos igarapés 
afluentes do rio Machado (parágrafo 178 do TR) (p. 78). 

• Não identificação das espécies endêmicas (p. 74). 

• Não foram apresentados dados sobre o índice de atividade reprodutiva das espécies analisadas 
(p. 76) nem as áreas de reprodução (parágrafo 180 do TR) (p. 79). 

• O Plano de Trabalho não foi atendido em relação aos estudos das dez espécies consideradas mais 
representativas na captura com redes de espera, em relação às variações temporais e espaciais 
na pesca experimental, estrutura de populações em relação a proporção entre os sexos, 
distribuição de comprimento, reprodução, alimentação e condições nutricionais. Isso se deve ao 
número de indivíduos analisados e a pouca variabilidade de biótopos onde foram capturados, os 
quais não permitem que os resultados sejam considerados válidos (p. 76). 

• Não atendimento do Termo de Referência em relação a avaliação da importância do fluxo 
migratório de peixes no fluxo jusante-montante e montante-jusante do eixo da barragem 
(parágrafo 175 do TR) (p. 77). 

• O IBAMA aceitou a que avaliação da necessidade e a escolha da modalidade de sistema de 
transposição de peixes fosse definida posteriormente com os dados obtidos no monitoramento 
da ictiofauna (p. 78). Porém essa avaliação deve ser feita ainda na fase de licenciamento prévio 
(parágrafo 177 do TR), antes da fase de instalação. 

• Os estudos sobre os grandes bagres migradores não foram feitos com o detalhamento necessário 
(Parágrafo 179 do TR) (p. 79). 

• Os estudos sobre a importância dos lagos e tributários para a ecologia trófica e para a reprodução 
da ictiofauna devem ser mais aprofundados (p. 79). 

Por fim, o IBAMA ressalta que parte importante da deficiência dos estudos decorre da 

metodologia adotada no levantamento, incapaz de gerar dados que identificaquem aspectos 

importantes do ciclo de vida das espécies, como o quantitativo de espécies e indivíduos 

analisados, insuficientes para obtenção de dados alimentares e reprodutivos. O que fica 

evidente quando comparado com outros EIAs de empreendimentos hidrelétricos (p. 80). 

Assim, o IBAMA sugere a reapresentação do diagnóstico da ictiofauna, com a 

realização de novas coletas sazonais por pelo menos um ciclo hidrológico completo e 

utilizando metodologia mais adequada. Os resultados e as discussões deverão ser refeitas 

após as campanhas (p. 81). 



Diante da proposta do empreendedor de empurrar os estudos para a próxima fase do 

licenciamento, o IBAMA frisa que sua realização após a emissão da Licença Prévia contraria o 

caráter precautório da avaliação de impacto ambiental (p. 82). 

 Já em relação às Atividades Pesqueiras, podemos destacar as seguintes considerações 

do mesmo parecer técnico: 

• Há deficiências que dificultam a caracterização correta da atividade pesqueira local e a análise 
precisa da magnitude dos impactos sobre a pesca causados pelo empreendimento, bem como 
dificultam também a produção das informações básicas que serão monitoradas posteriormente, 
quando da implantação e operação da Usina (p. 98). Houve deficiência na forma de obtenção dos 
dados (inclusive deixando de atender, sem a apresentação de justificativa técnica, itens do TR), 
sem obter dados ao longo de um ciclo hidrológico (e não apenas entre períodos de safra e 
entressafra) que permitiriam estimar variáveis pesqueiras fundamentais - captura, esforço e 
CPUE - que não só possibilitariam uma caracterização mais robusta como gerariam uma base de 
informações necessária para comparar com as obtidas no monitoramento (p. 98/99). 
 

• Não foram coletados dados atualizados de desembarque e comercialização de pescado, 
conforme previsto no parágrafo 295 do TR. O tipo de informação apresentada não possui o 
detalhamento e a acurácia dos dados provenientes de levantamentos baseados em 
acompanhamento de desembarque pesqueiro (p. 99). 
 

• Não foi caracterizada e analisada, para a AID, a pesca de subsistência, não sendo possível 
identificar a sua importância para a composição da renda familiar, número de pessoas envolvidas 
e o grau de impacto do empreendimento nesta atividade, conforme parágrafo 299 do TR. Neste 
sentido o IBAMA destaca no parecer algumas contradições nas inferências apresentadas pelo 
empreendedor (p. 99): 
 

O exame da tabela que consolidou o quantitativo de pescadores quanto à 
finalidade da pesca, mostrou que 95,0% dos pescadores indicaram que o 
pescado capturado é para consumo próprio. Estes resultados conflitam com 
a informação consolidada na tabela que apresenta o quantitativo de 
pescadores por faixa de renda mensal, que evidencia que a quase totalidade 
dos pescadores aufere renda proveniente da pesca. 
Outra inconsistência surge da comparação dos dados apresentados nas 
tabelas que consolidam os quantitativos de pescadores por faixa de pescado 
capturado por viagem/dia e pescado consumido por semana. Nesse caso, se 
verifica que, se 95% dos pescadores pescassem apenas para consumo, a 
quantidade de pescado capturado seria comparável à do pescado consumido, 
o que não se observa. 

 

• Não foi apresentada nenhuma informação sobre a produção pesqueira por espécie, por 
localidade e sazonal. Ressalta-se que a variação sazonal, espacial e por espécie da produção 
pesqueira são variáveis fundamentais para o entendimento da atividade, principalmente porque 
são afetadas diretamente pela implantação do empreendimento (p. 100): 
 

Foram apresentadas informações sobre a receita bruta, custos por viagem e 
receita líquida, considerando valores médios por período (safra e 
entressafra). Muito embora, esses dados possibilitem um entendimento 
superficial sobre o rendimento da atividade, considera-se que categorizar 
estes parâmetros apenas em períodos de safra e entressafra é uma 
simplificação da real variação sazonal, o que não é recomendado. A pesca 
amazônica de pequena escala é dirigida a um conjunto de espécies, que 
possuem períodos de safra distintos. A divisão proposta e utilizada no estudo 
prejudica o entendimento da variação sazonal dos rendimentos advindos da 
pesca (p. 100). 
Ressalta-se, ainda, que na prática são os rendimentos pesqueiros (em peso 
ou em valor econômico) que sofrerão impactos da implantação do 
empreendimento (p. 100). 

A não utilização da metodologia de desembarque pesqueiro ou uma 
adaptação da mesma, mais adequada à realidade local, prejudicou muito a 
qualidade dos dados apresentados. Não foi possível estimar parâmetros 



fundamentais para avaliar o efeito do empreendimento sobre a pesca local, 
como por exemplo: a captura por espécie, o esforço de pesca, a Captura por 
Unidade de Esforço (CPUE), a receita bruta por viagem ou intervalo de tempo, 
os custos por viagem ou intervalo de tempo, a composição de espécies no 
desembarque, a localização de pesqueiros, entre outros (p. 100/101) 

 

• Não foi avaliada, da forma correta, a variação sazonal de nenhuma das informações pesqueiras 
apresentadas no diagnóstico. Também pode se considerar extremamente insuficiente os dados 
apresentados sobre a pesca de subsistência, fundamentalmente afetada por empreendimento 
desta natureza. (p. 101). 

Sobre a atividade pesqueira, o IBAMA conclui que parâmetros fundamentais para o 

entendimento da atividade deixaram de ser apresentados, destacando-se a composição 

específica das capturas, a produção por espécie, os pontos de pesca, a variação sazonal e 

espacial da captura, do esforço e do rendimento (expresso por CPUE em peso e em valor 

econômico). Estes dados são indispensáveis para a avaliação ambiental robusta da 

implantação do empreendimento e para a geração de uma base de dados básicos sobre a 

pesca local com vistas à comparação posterior com os dados do monitoramento (p. 101). 

Sendo assim, sugere-se ao empreendedor que reapresente o diagnóstico da atividade 

pesqueira, com a realização novas coletas, utilizando metodologia mais adequada, que 

permita estimar a variação espacial e temporal dos parâmetros pesqueiros já mencionados e 

posteriormente os resultados e discussões deverão ser refeitos (p. 101/102). 

 O Ministério Público Federal, através do Laudo Pericial 02/2017/SPJPR/CRP4/SEAP/MP, 

também fez apontamentos importantes sobre a ictiofauna e a atividade pesqueira. 

• A separação entre processos biofísicos e socioculturais é uma falha grave do Termo de Referência 
(p. 209) 

• Há uma lacuna em relação aos impactos sinérgicos e cumulativos com outros empreendimentos 
hidrelétricos em relação às atividades pesqueiras (p. 209) 

• Adoção de uma definição restritiva conceito de atingido, implicando na exclusão de pescadores 
artesanais (p. 209). 

• A tentativa de apagar especificidades culturais (p. 210): 
 

Definem que no local a pesca é realizada de 'forma precária' quando, em 
verdade, é uma forma tradicional da atividade, e definem a região como 'de 
ocupação esparsa com poucos vilarejos o que significa que serão poucas as 
realocações', sendo que comunidades tradicionais geralmente têm ocupação 
dessa maneira. Já se observa um tom de pouca relevância à variedade de 
cultivos das áreas e a importância que têm para as famílias do local. A pesca 
e o extrativismo acabam sendo reduzidos à atividade complementar 
 

• Ênfase nos peixes e não nas comunidades de pescadores. Embora os impactos previstos para os 
peixes também se confirmem para os pescadores (p. 211). 

• Falta de confiabilidade nos dados gerados devido a conflitos entre o grupo estudado e o 
empreendedor. Os pescadores questionaram os dados, bem como as técnicas e equipamentos 
usados na pesquisa (p. 211). Nesse sentido ressalta as limitações metodológicas do estudo: 

Unidades de coleta de dados não adaptadas à realidade da pesca na região e 
alteradas sem fundamento metodológico consistente. A coleta de dados por 
meio de entrevistas não é eficiente, em decorrência dos conflitos existentes 
na região entre colônias de pescadores e empreendedor. Os dados gerados 
podem não ser confiáveis. É possível, ainda, que haja déficit de dados, 
Ausência de participação dos pescadores nas coletas dos dados. Como os 
pescadores não são questionados a respeito das formas de organização de 
suas atividades pesqueiras – por exemplo, sobre a distribuição dos 
pescadores em áreas de pesca ao longo do rio – impossibilitando-se que o 
mesmo incorpore conhecimentos e dados acumulados pelos pescadores 
sobre a região em que pescam tradicionalmente há décadas; não considera 
como espécies-alvo do monitoramento algumas de alta importância para a 
alimentação e comercialização regional. Espécies de pacus e tucunarés, que 



estão entre os principais peixes comercializados e consumidos pelos 
pescadores da região, não são consideradas na categoria de espécies 
“prioritárias” para estudos biológicos e ecológicos detalhados no 
monitoramento da ictiofauna. de modo que não será possível identificar os 
impactos do empreendimento sobre as mesmas. 

 Doria e Sant’Anna (2001), apresentam uma importante crítica aos estudos de ictiofauna 

e da atividade pesqueira do AHE Tabajara, no artigo “A invisibilidade da pesca da bacia do rio 

Machado no processo de licenciamento da Usina de Tabajara”. 

 Doria e Sant’Anna (2001) apontam que embora a metodologia usada tenha sido baseada 

no Termo de Referência, apresenta um desenho amostral limitado, em relação aos seguintes 

aspectos: 

• Limitação espacial. 

• Coletas de ictiofauna restritas à AID. 

• Limitação temporal 

• Coletas de ictiofauna restritas a 4 expedições ao longo do ano, durante apenas um ano. 

• Investigações sobre a pesca limitadas a dois períodos do ano (enchente; cheia). 

• A metodologia não considerava a variabilidade anual (ex: anos de El Niño ou La Niña). 

Os pesquisadores alertam que além dos bagres migradores recorrentemente citados no 

EIA (como a dourada, a piramutaba e o filhote) outras espécies migradoras também são muito 

importantes (como o pintado e a jaturana), as quais chegam a migrar mais de 200 km em um 

ciclo reprodutivo. Portanto a área de estudo deve ser ampliada em função das características 

biológicas do grupo estudado. 

Sobre o impacto apontado no EIA “Alteração na dinâmica de deslocamento da ictiofauna 

em decorrência da implantação do barramento” é possível fazer as seguintes considerações 

sobre os estudos apresentados: 

• Os resultados apresentados identificam a presença de migradores acima e abaixo da cachoeira 
São Vicente. 

• A metodologia utilizada não é suficiente para afirmar que há pouca representatividade das 
espécies de grandes bagres migradores. É incorreto inferir que estas espécies não utilizam a 
região, e não demonstram ser dependentes do rio Ji-Paraná (rio Machado) para manutenção de 
suas populações, como afirmado no RIMA. 

• O artigo destaca a ênfase dada ao bagre migradores em decorrência do TR, e pouco destaque 
aos demais peixes migradores. 

• É importe considerar a relação entre os dois grupos na cadeia trófica, uma vez que os bagres 
migradores e alimentam das demais espécies de peixes migradores menores. A diminuição de 
um, pode levar a diminuição do outro. 

• Pouco se sabe sobre os eventos migratórios nas cachoeiras do rio Ji-Paraná e sobre a conexão 
desse ambiente no processo migratório dentro da bacia do rio Madeira. 

Já em relação ao impacto descrito no EIA “Alterações nas populações de peixes no rio Ji-

Paraná na fase de operação” os pesquisadores fazem as seguintes colocações: 

• Entrevistas e questionários esporádicos não permitem identificar alterações na produção, 
composição específica, esforço pesqueiro e rentabilidade da atividade, não sendo, portanto, 
adequados para mensurar impactos de empreendimentos desse porte. 

• O levantamento dessas informações só é possível por meio de monitoramento diário da pesca 
nos principais portos de desembarque e comunidades com tradição pesqueira por pelo menos 
um ano (ou um ciclo hidrológico). 

• As colônias são importantes fontes de informação, porém em sua grande maioria, especialmente 
as menores, não estão estruturadas para fazer os registros com frequência adequada de seus 
associados e dependem da autodeclaração deles, do grau de comprometimento dos associados, 
da existência de conflitos ou não entre os associados e a direção da colônia. Ademais, a distância 
na qual os associados estão da sede da colônia fazem com que as visitas e, consequentemente, 
os registros, sejam esporádicos. 



• A princípio, observa-se que o EIA apresenta grande ênfase na ictiofauna e não no sistema da 
pesca como um todo, ignorando aspectos importantes sobre a dinâmica da pesca e governança 
do sistema. 

• Impactos pontuais, como por exemplo, a extinção de espécies de peixes e o problema da 
sobrepesca, são citados sem uma descrição detalhada das consequências desses sobre a 
atividade dos pescadores e sobre a qualidade de vida das comunidades que vivem da pesca (MPF, 
2017). 

Para Doria e Sant’Anna (2017), como as informações do EIA são baseadas em 

informações limitadas de tempo e espaço, visto que os registros foram obtidos em um único 

ano e em um curto, as suas inconsistências não permitem fazer inferências tais como: 

Como é sabido, esses ambientes, especialmente as lagoas, são utilizados por 
muitas espécies como área de alimentação, abrigo e berçário natural, onde 
ocorre a reprodução e o desenvolvimento de juvenis. Espera-se que as 
espécies dependentes desse tipo de ambiente para alimentação, reprodução 
e desenvolvimento migrem para áreas a montante do reservatório e utilizem 
as lagoas marginais e tributários existentes nesta região (...) 

Acredita-se também que as populações localizadas a jusante do barramento, 
possam utilizar as lagoas marginais e tributários (rio Jatuarana, rio Juruá e 
outros localizados próximo ao distrito de Calama) existentes como rota 
alternativa para a reprodução. Desta maneira, quanto maior as possibilidades 
de áreas reprodutivas, maior a probabilidade da manutenção do equilíbrio 
populacional das espécies localizadas a jusante do barramento (...) 

(...) De maneira geral, a pesca comercial foi pouco expressiva na região, uma 
vez que os questionários apontaram que a principal fonte de renda dos 
ribeirinhos que residem entre Dois de Novembro (região da Cachoeira São 
Vicente) e a comunidade Independência (próxima de Demarcação) é a 
venda da farinha de mandioca, a qual é plantada pelos próprios ribeirinhos. 
Assim, a pesca exerce um papel secundário na fonte de renda, embora 
represente o papel primário na alimentação. Pode-se afirmar que a venda 
do pescado não ocorre, pois somente um morador relatou que 
eventualmente comercializa o pescado em Calama. 
 
(...) As cinco espécies mais apreciadas na pesca amadora foram Sardinha, 
Pacu, Jaraqui, Piau e Barba-chata e na pesca comercial foram Pacu, Sardinha, 
Jaraqui, Jatuarana e Curimba. 
 
(...) o destino do pescado se divide em basicamente 4 categorias: 1 - ao 
consumo próprio (141); 2 - à venda no distrito de Calama (110); 3 - à venda 
do pescado no Porto “Cai n’água”, no município de Porto Velho (88); 4 - à 
venda direta aos moradores das próprias comunidades (47).  
 
(...) Em relação aos levantamentos realizados na Colônia de pescadores de 
Vila de Tabajara (montante ao eixo proposto do futuro barramento), os quais 
pescam na bacia do rio Ji-Paraná, as dez espécies mais citadas na venda 
foram: Pacu comum (Metynnis spp., Myleus spp., Myloplus spp ou 
Mylossoma spp), Jatuarana (Brycon spp.), Piranha (Serrasalmus spp.), 
Mandubé (Ageneiosus spp.), Piau (Leporinus spp.), Curimba (Prochilodus 
spp.), Tucunaré (Cichla spp.), Pescada (Plagioscion spp.), Jundiá (Leiarius spp.) 
e Pintado (Pseudoplatystoma spp.) (...) 
 
(...) “acredita-se que a abundância das espécies de peixes de couro não seja 
expressiva no rio Ji-Paraná ou que estas espécies não sejam apreciadas 
pelos pescadores locais”. (EIA AHE TABAJARA, Vol. VI – Cap 5, 2019, p: 337 -
338). 

Os autores apontam que algumas lacunas poderiam ter sido preenchidas, se os estudos 

tivessem recorrido a informações pretéritas de outros estudos, por exemplo, os dados da 

ECOPORÉ – MPA sobre a atividade pesqueira no Rio Machado, coletados em 2010 nos 

municípios de Machadinho d’Oeste e Ji-Paraná. 



Os dados da Ecoporé – MPA apontam que em Machadinho d’Oeste a pesca alcança 

anualmente a média de 6,7 toneladas. Também indicam que os bagres migradores e outras 

espécies da caracídeos estão entre as mais importantes para a pesca local, entre as quais 

podemos destacar: Barba chata, Curimatã, Dourada, Jandiá, Jatuarana, Jaú, Pacu, Peixe 

cachorro, Pescada, Piraíba, Pirapitinga, Pirarara, Surubi, Tambaqui/bocó, Traíra, Tucunaré-açú. 

 Alertam que estudos realizados em comunidades ribeirinhas afetadas pela UHE Santo 

Antônio mostraram o efeito adverso sobre a pesca, e que as espécies migradoras, em especial 

na área do reservatório, são substituídas por outras de menor valor econômico, levando a uma 

perda de cerca de 30 a 68% na renda obtida com a pesca (CELLA-RIBEIRO et al., 2017, 

MENDONÇA; DORIA, 2019) 

Os pesquisadores concluem que a metodologia utilizada pela empresa para delimitar os 

impactos apresentam limitações que impossibilitam quantificar e qualificar adequadamente a 

dinâmica da atividade pesqueira na fase pré-barramento. O dimensionamento inadequado 

desse cenário não permite uma comparação futura, após a implantação do empreendimento, 

bem como a delimitação adequada das medidas de compensação e mitigação dos impactos. 

Além das avaliações acima, é possível encontrar outros dados secundários disponíveis 

na literatura científica e de relevância para os estudos não foram considerados. Nesse sentido, 

trazemos como exemplo a tese intitulada “A pesca em duas comunidades ribeirinhas na região 

do Médio Rio Madeira” da pesquisadora Maria Alice Leite Lima, que analisou as atividades 

pesqueiras em Calama. Neste trabalho é possível extrair a importância do rio Machado e de seu 

afluente, rio Preto, para os pescadores da comunidade. A figura 12 da página 30 aponta os cinco 

principais (97%) locais de pesca dos pesca entre os 13 pontos apresentados pelos pescadores da 

região: 

 

Figura 12. Frequência de ocorrência e produção (kg) dos principais locais de pesca utilizados pelos 

pescadores artesanais de Calama, no período de outubro de 2008 a setembro de 2009. 

 Embora o TR tenha restringido os estudos regionais do componente socioeconômico ao 

levantamento de dados secundários, recorrentemente para a caracterização da ictiofauna e da 

atividade pesqueira na AID o EIA recorre a dados primários coletados em Calama e Demarcação. 

Os pescadores foram usados como meio de pesquisa para coletas e preenchimento de 

questionários para estudar os peixes do rio Machado, mas não estão sendo reconhecidos 

enquanto seres humanos que vivem da pesca dos mesmos peixes. Se o IBAMA foi sensível ao 

sugerir a revisão da Área de Influência Indireta para a fauna terrestre (PT 65/2021, p.8), também 

deveria fazer em favor dos seres humanos, no caso dos pescadores. 

 

 



3. ALTERAÇÕES NO REGIME HIDROSSEDIMENTOLÓGICO. 

 Em relação às alterações do regime hidrossedimentológico é fundamental ressaltar que 

a população de Demarcação depende exclusivamente do transporte fluvial pelo rio Machado 

para se deslocar para Porto Velho e para Calama. 

 A partir das bases cartográficas das forças armadas2 é possível encontrar as seguintes 

localidades históricas no curso do baixo rio Machado entre a foz e 2 de novembro: Foz, Santa 

Barbara, Demarcação, Caburé, Independência, Roça, Santo Antônio, Santa Helena, Palmeiras, 

Bom Futuro, Marcadinho, São Rafael e Juruá. Já no itinerário do popularmente chamado “barco 

da produção”, que viabilizava o transporte da produção e da população até Porto Velho em 

2009, havia a seguinte relação: Boca do Machado, Caboré, Demarcação, Independência, Santo 

Antônio, Bom Futuro, Lago Verde, Juruá, Patoá, Santa Helena, Monte Sinai e 2 de novembro.3 

Em 2021, o transporte hidroviário oferecido pelo Estado contemplava: Boca do Machado, 

Caboré, Demarcação, Independência, Santo Antônio, Bom Futuro, Lago Verde, Juruá, Santa 

Helena, Monte Horebe e Monte Sinai4. Verifica-se portanto um transporte regular de diversos 

moradores ribeirinhos de diferentes localidade ao longo do baixo rio Machado. 

 O principal produto comercializado pelos produtores da região é a farinha de mandioca, 

que possuía enorme relevância para a socioeconomia regional e é escoada pelo transporte 

hidroviário no rio Machado. Como mostra notícia veiculada por site jornalístico regional5: 

O distrito de Demarcação, localizado às margens do rio Machado, a cerca 
de 200 quilômetros de Porto Velho, foi destaque neste último final de semana 
quando realizou a segunda edição da ‘Festa da Farinha’. Segundo o IBGE 
Rondônia, o distrito é um dos maiores produtores de farinha da região Norte do 
Brasil. 

Ocupando o 4º lugar no ranking regional de produção de mandioca, com 
mais de 660 mil toneladas do produto colhidos por ano, o distrito tem recebido 
atenção especial da Prefeitura de Porto Velho, tanto para a produção quanto 
para o escoamento e venda da mandioca e da farinha nas regiões de comércio. 

“Atualmente, 70 produtores comercializam mandioca na capital”, informou 
o titular da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), 
Francisco Evaldo Lima. Segundo ele, por determinação do prefeito Hildon Chaves, 
já está em fase de criação o Programa de Aquisição de Alimento (PAA) para 
garantir apoio ao produtor no escoamento e venda da produção. 

“Em breve o projeto do PAA seguirá para a Procuradoria-Geral do Município 
(PGM) e, na sequência, irá para Câmara Municipal, para aprovação. O orçamento 
é de R$ 1 milhão”, salientou o subsecretário. 

A Festa da Farinha, criada para ser um evento tradicional no distrito, foi 
realizada pela Associação de Mulheres do Distrito de Demarcação, em parceria 
com a Semagric, Emater, Sebrae e Energia Sustentável do Brasil. 

Rosângela Correa Maia, presidente da associação, diz que a festa é sempre 
um atrativo para mostrar a produção de mandioca da região. “Entre os distritos 
de Calama e Demarcação, são mais de 120 produtores”, salientou. 

Quem prestigiou a festa pôde provar diversas iguarias feitas com mandioca, 
como o tucupi, goma de tapioca, suco, brigadeiro, entre outros alimentos que 
foram produzidos durante uma oficina realizada pelas extensionistas da Emater. 
Durante a festa, além do festival gastronômico, houve palestra e o desfile da 
Rainha da Mandioca. 

 
2 https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/?l=972,953,851,903,910&c=-62.655898,-8.324569&z=8 
3 https://www.gentedeopiniao.com.br/politica/barco-fretado-pelo-governo-do-estado-para-atender-
ribeirinhos-faz-nova-viagem 
4 https://rondonia.ro.gov.br/wp-
content/uploads/2021/07/ATA_E_ANEXOS__PE_22_2021___ilovepdf_merged___2021_07_27T083945.
855.pdf 
5 https://ariquemesonline.com.br/porto-velho-prefeitura-noticias/distrito-portovelhense-de-
demarcacao-e-destaque-na-producao-de-farinha-em-ro/. 



 A vila sede do Distrito de Demarcação funciona como um pólo regional ribeirinho. 

Assim ocorre com as demais sedes distritais da região do baixo rio Madeira, em Porto Velho, as 

sedes dos distritos são locais que irradiam e concentram serviços públicos, comércios, atividades 

religiosas, fonte de energia elétrica, entre outros. 

 Segundo o censo do IBGE de 2010, Demarcação possuía 548 habitantes, dos quais 143 

domiciliados na sede do distrito e 405 na área rural ribeirinha ao longo do rio Machado, entre 

Demarcação e 2 de novembro, em Machadinho d’Oeste. Porém, os moradores da sede também 

praticam agricultura e a pesca fora da vila, em sítios tradicionalmente ocupados ou em 

propriedades de terceiros nos rios Preto e Machado. 

 É importante destacar que apesar de ter unidade de saúde e escola na sede do distrito, 

hoje, Demarcação não conta com médicos e professores na localidade, de forma com que 

dependem de Calama para garantir o acesso à saúde e à educação. Hoje são 72 alunos de 

Demarcação e outras localidades do baixo rio Machado (Jamarizinho, Cuniãzinho, 

Independência, Boa Vista, Sítio Santa Maria, Sítio Santo Antônio, etc.) que dependem de 

transporte escolar fluvial até a sede do distrito de Calama, e 24 alunos do rio Preto que utilizam 

o rio Machado para ter acesso à educação. 

 Desta forma, Calama também funciona como pólo regional ribeirinho, se a sede de 

Demarcação funciona como pólo dentro do distrito, Calama funciona como pólo para 

Demarcação, não somente em relação aos serviços públicos, mas como complementação dos 

circuitos econômicos, onde podem ser comercializados produtos e encontrados itens básicos 

para a população. 

 As relações entre Calama, Demarcação e demais localidades no interior do rio Machado 

remontam o processo histórico da região, quando Calama já funcionava como centro da 

exploração do látex na região do rio Machado, o qual não é suficientemente abordado pelo EIA 

do AHE Tabajara. 

 Apesar do EIA minimizar e ignorar a importância do transporte fluvial à jusante, ele é 

fundamental para centenas de famílias que têm o rio Machado como via de transporte e acesso 

à renda e à proteína animal por meio da pesca. Calama e Demarcação fazem parte da Zona de 

Urbanização Específica Portuária (ZUEP) de Porto Velho, criada pela Lei Complementar 823 de 

20106. Embora recorrentemente mencionado no EIA, o transporte fluvial à jusante é 

considerado menosprezado para a avaliação de potenciais impactos socioambientais. 

No que se refere aos usos da água, os principais usos, ainda que pouco expressivos, 
são a pesca praticada essencialmente por ribeirinhos e por pescadores 
profissionais. Não há navegação comercial no trecho afetado pelo 
empreendimento. Somente a jusante do eixo e da localidade de Dois de Novembro 
há um incipiente fluxo de embarcações dirigido ao escoamento da produção de 
farinha de mandioca e que serve também ao transporte de ribeirinhos até Porto 
Velho. (EIA. Cap 7. Vol. IX, p.20) 

Em relação ao sistema hidroviário não há hidrovia com operação comercial no rio 
Ji-Paraná. O sistema hidroviário de Rondônia tem como base o rio Madeira, 
portanto fora da AID do AHE Tabajara. A navegação comercial no rio Ji-Paraná é 
incipiente, se restringindo a poucas embarcações que alcançam aglomerações 
residenciais e sítios no baixo curso do rio, mais especificamente a jusante das 
corredeiras próximas a Dois de Novembro, ou seja, a jusante do AHE Tabajara. Tais 
embarcações são operadas por marreteiros (negociantes ou vendedores de 
mercadorias, geralmente produtos industrializados), que vendem ou trocam suas 
mercadorias pela farinha de mandioca produzida por ribeirinhos. Mensalmente, 
esse trecho do rio entre a foz no rio Madeira e Dois de Novembro é navegado 
também por uma embarcação do governo do Estado de Rondônia, que transporta 
gratuitamente a produção das famílias ribeirinhas até Porto Velho 

 
6 https://sapl.portovelho.ro.leg.br/ta/832/text 



(Esclarecimentos e complementações – Resposta ao Parecer Técnico nº 110/2020- 
COHID/CGTEF/DILIC, p. 34). 

Entre Machadinho D’Oeste e Porto Velho existe também algum transporte 
hidroviário local, pelo rio Ji-Paraná. São barcos de comerciantes que sobem o rio 
Ji-Paraná para adquirir farinha de mandioca junto aos ribeirinhos, e para levar 
produtos industrializados aos mesmos. Além das embarcações comerciais, uma vez 
por mês há um barco do Governo do Estado de Rondônia que sobe o rio Ji-Paraná 
até antes das cachoeiras, para transporte de passageiros, de outros produtos e de 
farinha de mandioca, que é produzida nos sítios ao longo do rio. O comércio é feito 
principalmente por troca de mercadorias (escambo). Algumas das localidades 
atendidas são Juruá, Demarcação, Independência e Calama. (Atualização 
Diagnóstico Socioeconômico da AII, p. 86). 

O rio Ji-Paraná, entre Dois de Novembro e a foz do rio Madeira (Calama) é 
parcialmente navegável, com exceção da área das corredeiras, existindo um 
pequeno fluxo de embarcações de comerciantes de Porto Velho que procuram 
farinha de mandioca, óleo de copaíba e castanha junto à população ribeirinha, 
trazendo também produtos industrializados. Além disso, há um barco do governo 
do Estado de Rondônia que mensalmente efetua o transporte de ribeirinhos e da 
produção de farinha de mandioca e outros produtos. (Atualização Diagnóstico 
Socioeconômico da AII, p.23). 

A avaliação de impactos, como a “Retenção de sedimentos e alterações na geometria 

fluvial a jusante do barramento” (EIA. Cap. 7, Vol. IX, p. 66), ficaram adstritas à denominada Área 

de Influência Indireta, sem considerar os processos erosivos, efeitos sobre as cheias e 

consequências para o transporte fluvial até a foz do rio Machado. Assim como os estudos 

relacionados à ictiofauna e a atividade pesqueira, não houve esforço do empreendedor em 

buscar informações já produzidas por organismos estatais ou pela comunidade científica sobre 

este aspecto. 

A navegação, único meio de transporte na região do baixo rio Machado, ocorre dentro 

de um equilíbrio hidrossedimentológico bastante sensível, de forma com que pequenas 

alterações podem inviabiliza-la durante parte do ano. Alguns trechos do rio Machado, como a 

região da foz e da Ilha das Gaivotas, ficam praticamente obstruídos durante os períodos mais 

secos do ano, como o mês de setembro. Condição à qual todos da região já estão habituados, 

embora com dificuldades, os ribeirinhos se deslocam com suas pequenas embarcações. “Olha 

moça, aqui de janeiro a agosto, esquece, porque é época de seca e no rio Machado não entra 

embarcação grande, falta total de acesso (VILLAS BOAS, 2017, p. 104)”.  
 

Deposição de sedimentos na foz do rio Machado. 

 



A operação da hidrelétrica deve considerar vazões a jusante que não prejudiquem o 

transporte fluvial que é vital para essas comunidades, bem como os efeitos da erosão à jusante 

para a navegação e em relação aos processos erosivos já conhecidos que podem ser 

intensificados, abrangendo os efeitos da quebra de conectividade hidrossedimentológica até a 

foz do rio Machado. Esta precaução não tem sido adotada no processo de licenciamento 

ambiental do AHE Tabajara e avaliações importantes da fase de viabilidade do empreendimento 

estão sendo empurradas para a fase de instalação: 

Destaca-se que a vazão residual a ser submetida a jusante da barragem 
durante o enchimento e o mês mais adequado para o início do enchimento do 
reservatório serão avaliados posteriormente, considerando os dados de 
monitoramento do PBA, notadamente para os componentes “qualidade das 
águas superficiais” e “ictiofauna”. 

O empreendedor registrou que as definições da vazão residual a ser 
submetida a jusante da barragem durante o enchimento e do mês mais 
adequado para o início do enchimento do reservatório serão realizadas 
posteriormente, considerando os dados ambientais a serem obtidos pela 
execução do PBA. 

Avaliação de atendimento: Solicitação atendida. 
(Parecer Técnico nº 65 de 2020 – COHID/CGTEF/DILIC, p.2). 

Durante o período de cheia, o rio Machado fica represado pelo Madeira, fato que deve 

ser considerado para a instalação e operação da UHE Tabajara, uma vez que a convergência dos 

efeitos provocados pelo deplecionamento de água dos reservatórios de forma concomitante 

pode provocar inundações no Distrito de Calama, em especial no bairro São Francisco, mais 

próximo da foz do rio Machado, e com menor altitude, onde as cheias já atingem parcialmente 

parte das unidades habitacionais da localidade. Cabe ressaltar que, embora não apontado no 

mapa da CPRM, durante o período de cheia, as águas do rio Machado ficam bastante próximas 

ao barranco de Demarcação, área que foi profundamente atingida pela cheia de 2014. Em 

relação a estes riscos, devem ser considerados os efeitos sinérgicos e cumulativos da instalação 

e operação da UHE Tabajara com as usinas do Complexo Madeira. 

 
Fonte: Mapa da Geodiversidade do Estado de Rondônia (CPRM). 



Figura 3.3 

Estrangulamento do Rio 

Madeira à jusante, desde 

a foz do rio Machado e a 

vila de Calama (Avaliação 

do Processo Erosivo da 

vila de Calama – Relatório 

Técnico, CPRM, 2013, p. 

21). 

 

No Mapa da Geodiversidade do Estado de Rondônia7 (CPRM), a “Tabela Influência das 

Unidades Geológico-Ambientais e Formas de Relevo nas Adequabilidades/Potencialidades e 

Limitações Frente ao Uso e Ocupação do Solo (Obras de Engenharia, Agricultura, Recursos 

Hídricos, Fontes Poluidoras) e Nos Potenciais Mineral e Turístico” apresenta as seguintes 

limitações características do domínio geológicos em que se insere o baixo rio Machado à jusante 

do AHE Tabajara: 

• Sedimentos horizontalizados, de características geomecânicas e hidráulicas contrastantes 
verticalmente, favorecendo a desestabilização em taludes de corte; 

• Variação litológica vertical possibilita sedimentos e solos residuais das mais variadas e 
contrastantes características geotécnicas em áreas de relevo movimentado ou desníveis 
altimétricos acentuados; 

• Camadas de areia com baixo grau de consolidação propícias a desestabilização em taludes de 
corte, alterando-se para solos arenosos e erosivos; 

• Sedimentos síltico-argilosos encharcam-se plenamente na estação chuvosa, favorecido pela 
elevação do nível freático; 

• Apresentam fragmentos de crostas lateríticas, de comportamento geotécnico diferenciado 
localmente; 

• Terrenos síltico-argilosos geram solos argilosos, contendo excesso de alumínio (solos ácidos), de 
baixa fertilidade natural; 

• Em terrenos arenosos, os solos são ácidos, de baixa fertilidade natural, bastante permeáveis; 
baixa capacidade hídrica, perdendo água rapidamente após as chuvas cessarem; baixa 
capacidade de reter e fixar nutrientes; - Alta vulnerabilidade à contaminação dos aqüíferos sub-
aflorantes; 

• Material desagregado com baixa capacidade de suporte, facilmente erodível e transportável, 
acelerado pela remoção da cobertura vegetal; 

• Uso intensivo das áreas aplainadas com remoção da cobertura vegetal, gerando danos 
ambientais, principalmente em terrenos arenosos porosos. 

A erosão nas margens do centro do Distrito de Calama têm sido abordada 

recorrentemente em pesquisas científicas devido à ameaça contra edificações históricas do 

período do ciclo da Borracha, como a Igreja Católica São João Batista. Conforme o CPRM (2013) 

este fenômeno está relacionado à confluência das águas do rio Madeira e do rio Machado. 

(...) é evidente a mudança no comportamento hidrológico do rio Madeira, 
condicionado a um estrangulamento observável em imagens Google (Figura 
22), com a largura do rio de 1,65 km próximo ao encontro com as águas do 
rio Machado, sendo reduzida para 0,65 km defronte a Vila Calama, refletindo-
se em um aumento empírico da velocidade das águas. Este fato é de grande 
importância para a Vila Calama, que sofre com o estreitamento do rio, devido 
a uma maior turbulência das águas e consequentemente maior efeito erosivo 
fluvial; além disso, pelo aporte das águas do rio Machado, a vazão conjunta 
será acrescida significativamente (Avaliação do Processo Erosivo da vila de 
Calama – Relatório Técnico, CPRM, 2013, p. 21). 

 

 
7 https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16731/Geodiv-Rondonia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 Sob a vigência da Lei 12.334 de 2010 que estabelece a Política Nacional de Segurança 

de Barragens, a análise de riscos ambientais deve ser realizada ainda na fase de planejamento, 

devendo, portanto, ser incorporada à analise de viabilidade do empreendimento. Os riscos 

devem ser evitados, buscando reduzir a possibilidade de acidentes ou desastres, nesse sentido 

deve ser produzida a maior quantidade de informações possíveis que possam para subsidiar 

a análise de riscos e orientar medidas de segurança. 

 
Erosão na orla de Calama. Fonte: G18. 

 

4. ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE DESMATAMENTO E DE MUDANÇA DO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO NA REGIÃO. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é que Machadinho d’Oeste e Porto Velho 

estão entre os municípios com as maiores taxas de desmatamento da Amazônia, apesar do EIA 

reconhecer que a construção do AHE Tabajara pode provocar um incremento do desmatamento 

na região e a aceleração dos processos de alteração do uso e ocupação do solo, estes impactos 

não são considerados em Porto Velho. Este impacto ameaça diretamente os modos de vida da 

população ribeirinha do baixo rio Machado. 

No mapa da página 133 das Respostas ao Parecer 110/2020 sobre Áreas Prioritárias para 

a Conservação da Biodiversidade na Área de Abrangência Regional, a região de Calama é 

considerada de importância “extremamente alta” e Demarcação “muito alta”. 

 

 
8 https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/fenomeno-terras-caidas-faz-porto-velho-acionar-
defesa-civil-nacional.html 



O Distrito de Demarcação concentra boa parte do desmatamento no município de Porto 

Velho, tal como apontam os trabalhos técnicos de revisão do plano diretor municipal 

(Diagnóstico Consolidado, p. 155): 

No Baixo Madeira o desmatamento foi bastante expressivo em 2017, 
superando os valores de 2016. O Baixo Madeira apresentou um pico no 
desmatamento em 2011, que foi centrado em áreas próximas à Demarcação, 
na margem esquerda do rio Ji Paraná, onde atualmente há uma proposta de 
criação da ESEC Soldado da Borracha e, nos dois últimos anos, 
especialmente nas áreas de floresta entre os rios Preto e Ji-Paraná. 

No mapa nº 17 do ANEXO I - Caderno de Mapas do Diagnóstico Consolidado da Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Porto Velho podemos ver que essa incidência da devastação está 

próxima aos limites do distrito de Demarcação com Machadinho d’Oeste, próximo à região do 

barramento. 

 

 Cabe ressaltar que o EIA omite as graves repercussões desse contexto em Machadinho 

d’Oeste. O desmatamento, o avanço da fronteira agropecuária e a invasão dos territórios 

tradicionais tem propiciado uma grave situação de violência e violação de direitos humanos na 

região. Em 2016, Machadinho fez parte de um roteiro de uma missão de relatoria do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos (CNDH) realizada diante da grande quantidade de assassinatos, 

atentados e ameaças contra defensores de direitos humanos no Estado de Rondônia, com a 

maior incidência por dois anos seguidos no país. 

 O principal público alvo dessas violências em Machadinho d’Oeste é a população 

tradicional de seringueiros que vivem nas 16 reservas extrativistas do município. Segundo o 

relatório da comissão, nos últimos 10 anos foram assassinadas 16 lideranças de extrativistas na 

região. Cenário que será certamente agravado com a construção da UHE Tabajara. 

 

5. CADASTRO SOCIECONÔMICO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELO AHE TABAJARA.  

O Cadastro Socioeconômico da População Atingida pelo AHE Tabajara, além de defasado 

(2014), apresenta uma área de estudo muito restrita. Embora apresente dois segmentos, a 

população do polígono e da área de estudo, a área de estudo praticamente abrange o entorno 

do polígono, sem considerar os impactos socioambientais do empreendimento como um todo. 



Também abrange duas comunidades de Porto Velho, Monte Sinai e Juruá, embora o EIA não 

reconheça Porto Velho como parte da área de influência. 

O Mapa da página 218 de Esclarecimentos e complementações (Resposta ao Parecer 

Técnico nº 110/2020- COHID/CGTEF/DILIC) e os trechos abaixo são elucidativos em relação a 

esta contradição: 

Cumpre observar que ao longo do rio Ji-Paraná existem outros núcleos 
ribeirinhos, porém situados fora dos municípios da AII. É o caso das 
localidades de Demarcação, Independência e Monte Sinai, situadas no 
município de Porto Velho, no trecho do rio Ji-Paraná a jusante da AII (baixo 
curso do rio Ji-Paraná). (Anexo 23, Atualização Diagnóstico Socioeconômico 
da AII, p.80). 

Nas proximidades do local da futura barragem existe o povoado de Dois de 
Novembro, com cerca de 10 famílias residentes, uma escola e uma pousada. 
Descendo o rio Ji-Paraná a partir de Dois de Novembro, existem as 
comunidades de Monte Sinai e Juruá e outras casas dispersas na beira do rio. 
(Anexo 24, Atualização Diagnóstico Socioeconômico da AID, p. 53). 

 

É comum a confusão sobre a inserção político territorial municipal de algumas 

comunidades do rio Machado, entre Porto Velho e Machadinho d’Oeste (SILVA, J.C; 2002), há 

uma omissão histórica do Estado na região, gerando certa invisibilidade dessas populações, bem 

como a escassez de informações sobre essas comunidades, o que poder ser considerado um 

fator de vulnerabilidade das mesmas. Este fato reforça a necessidade de cadastramento da 

população ribeirinha à jusante. 

Tal como expõe Hinke (2009) que trabalhou na região do baixo rio Machado: 

Demarcação e Tabajara fazem parte de nosso trabalho de pesquisa, e por 
pertencerem a distritos diferentes, existe a dificuldade de padronização da 
assistência das comunidades do Rio Machado. As comunidades que 
pertencem a um rio têm um processo contínuo de vivências entre elas e não 
dividido em distrito como está nas políticas públicas. Algumas localidades 
surgiram a partir da simples ocupação por seringueiros da primeira corrente 
migratória, posteriormente por agricultores e, a partir da década de 50, pelos 
seringueiros “soldado da borracha”, bastando apenas umas três ou quatro 
famílias para formar uma localidade. Quando findou a economia dos 



seringais, esses seringueiros formaram várias localidades ao longo dos rios, 
lagos e igarapés. 
(...) 

A produção econômica realizada pela população das comunidades é 
tipicamente camponesa, caracterizada pela combinação de uma produção 
doméstica para consumo direto, principalmente os itens básicos da 
alimentação: o peixe e a farinha; e uma produção para venda, composta por 
peixe, farinha, raízes de macaxeira e açaí, além de algumas frutas como 
cupuaçu e a banana que geram uma renda mensal para os domicílios. Essa 
produção é vendida para donos de barcos, comerciantes itinerantes que 
dominam o comércio, principalmente nas comunidades que ficam mais 
distantes, ou diretamente para o mercado de Porto Velho. 

Historicamente, esse modo de viver sempre esteve “às margens” do 
planejamento estatal no que se refere à formação de infra-estrutura que 
garanta a melhoria das condições de saúde e educação. Isso pode ser um dos 
fatores responsáveis por manter a maioria das comunidades em uma 
condição precária de saúde e educação e conseqüentemente, gerando 
desestruturações sociais internas. A ausência de dados estatísticos também 
contribui para aumentar a ignorância quando em levantamentos 
demográficos. A estrutura político-administrativa do município de Porto 
Velho e Machadinho d’Oeste apresenta uma série de dificuldades ao 
pesquisador que objetive analisar dados de população e produção, uma vez 
que os dados estatísticos disponíveis não disponibilizam informações sobre 
populações e caracterizações sócio-econômicas ribeirinhas. Comunidades 
abaixo de cinqüenta pessoas somam-se a outras e são inseridas na unidade 
administrativa dos distritos de Porto Velho e Machadinho d’Oeste. Essa é uma 
das formas pelas quais as comunidades “deixam de existir”, conforme Silva e 
Souza Filho (2002). 

A Portaria Interministerial nº 340 de 2012 estabelece os procedimentos para a execução 

do Cadastro Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e registro 

público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica. 

Conforme a portaria, o mero cadastramento não gera direitos nem obrigações para pessoas 

cadastradas e para responsáveis por empreendimento de geração, seu objetivo é a obtenção 

de informações que servirão de subsídios para adequadas mitigação, reparação e 

compensação à população atingida por impactos causados por empreendimentos de geração 

de energia hidrelétrica. 

O decreto 7.342 de 2010 que institui o cadastro socioeconômico da população atingida 

aponta no seu artigo 2º que, deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos 

seguintes impactos: 

III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos 
pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; 
(...) 

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a 
montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de 
vida de populações.  

 Portanto, o não cadastramento da população ameaçada à jusante implica no 

desatendimento da legislação no cadastro socioeconômico da população atingida do AHE 

Tabajara. 

 Há uma grande quantidade de pessoas que podem ser impactadas pelos efeitos 

provocados às atividades pesqueiras e pela alteração da hidrossedimentologia do baixo rio 

Machado. O cadastro realizado identificou 474 moradores na área de estudo, enquanto 



somente o distrito de Demarcação possuía 548 moradores em 2010 (IBGE), e cerca de 659 em 

2019, segundo projeção do Instituo Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)9. 

 Sem considerar Calama, apenas com a exclusão de Demarcação, onde todos os 

moradores, incluindo os ribeirinhos do rio Preto, dependem do rio Machado como única forma 

de deslocamento, já há uma exclusão de mais da metade da população potencialmente atingida. 

Se considerados também os pescadores e demais moradores de Calama que dependem do rio 

Machado e não foram identificados, resta cristalina a necessidade de revisão do cadastro. 

 Dado o elevado grau de incerteza nos estudos do EIA apresentado, se atingida, essa 

população passará por grandes dificuldades para comprovar os danos sofridos, o que pode 

inviabilizar a reparação futuramente na maioria dos casos. No Laudo Pericial 

02/2017/SPJPR/CRP4/SEAP/MP é destacado que dessa forma os atingidos serão condenados a 

terem que provar futuramente a sua condição de afetados (p. 211), devido a negação dos 

impactos à jusante e dos riscos à segurança hídrica e alimentar ao desconsiderar os pescadores 

tradicionais e demais extrativistas (p. 217). Aos excluídos à jusante de Calama e Demarcação 

deve ser dado o direito ao cadastro socioeconômico (p. 187, 221), a inclusão em um 

Componente Ribeirinho do EIA (p. 220) e à ampla consulta, nos termos da Convenção 169 da 

OIT (p. 219).  

 

6. INCERTEZAS, LACUNAS, CONTRADIÇÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS VICIADAS. 

Enunciado nº 13 da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: O EIA não 

pode ser submetido às audiências públicas sem o completo diagnóstico dos 

meios físico, biológico e socioeconômico. 

O Estudo de Impacto Ambiental do AHE Tabajara apresenta mais incertezas do que 

informações e analises consistentes capazes de subsidiar o aferimento da viabilidade 

socioambiental do projeto. Os problemas são os mais diversos: 

• Exclusão da população à jusante e consequentemente dos distritos de Porto Velho 

ameaçados pelo empreendimento (Laudo Pericial 02/2017/SPJPR/CRP4/SEAP/MP; 

Doria e Sant’Anna (2021)). 

• Inconsistências nos estudos sobre os impactos na fauna, com necessidade de revisão da 

área de influência (PT 65/2021, p. 8). 

• Falhas no Componente de Estudo Indígena com a consequente exclusão de diversos 

povos e territórios (TI. Djahui, Tenharim do rio Sepoti, Tenharim do Igarapé Preto, 

Pirahã, Ipixuna, 9 de Janeiro, Igarapé Lourdes), mesmo após pedido de inclusão da 

FUNAI (ofício nº 479 de 2019). 

• Necessidade de revisão da área do reservatório, conforme determinação do IBAMA e 

da Agência Nacional de Águas (PT 65/2021, p. 4-7). Aqui cabe ressaltar que, embora o 

rio Machado possua menor carga sedimentar quando comparado a rios como o 

Madeira, não se pode menosprezar o processo de assoreamento no entorno do 

reservatório e a sedimentação de fundo como ocorre no EIA do AHE Tabajara (EIA, 

Cap.7, Vol. IX, p.67). As consequências para a minimização desses fenômenos é o 

subdimensionamento do reservatório, provocando impactos além dos previstos no EIA; 

conflitos com a população atingida posteriormente ao início das obras e do enchimento 

do reservatório; custos ao empreendedor além dos previstos na fase de planejamento; 

perca do potencial de geração de energia elétrica prejudicando o setor elétrico e a 

alterações no regime de operação, nas vazões e nos efeitos à jusante, como pode ser 

verificado em outras hidrelétricas em operação na Amazônia. 

• Subdimensionamento dos efeitos da migração em razão da atual conjuntura econômica. 

• Necessidade de reapresentação do diagnóstico da ictiofuna, de ictioplâncton e das 

atividades pesqueiras (PT 65/2021, p. 74-86, 98-102; Doria e Sant’Anna (2021)). 

 
9 Diagnóstico Consolidado para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Porto Velho, p. 108). 



• Falta de aprofundamento sobre as alterações hidrossedimentológicas, tanto em relação 

a sedimentação na área do reservatório, quanto para as alterações da geometria fluvial 

e dos processos erosivos à jusante. 

• Falhas nas análises de impactos ambientais, bem como falta de dados para a realização 

das mesmas (PT 65/2021). 

• Prognóstico tendencioso. 

• Inexistência de avaliação das alternativas tecnológicas (PT 65/2021). 

• Não realização dos estudos necessários sobre os impactos às unidades de conservação, 

em especial às Reservas Extrativistas de Machadinho do Oeste e Vale do Anari 

(Recomendação MPRO/MPF nº 004/2019 – PJMDO; Relatório de Análise Técnica 

Processual de 27/02/2019 – SEDAM/Coordenação de Unidades de Conservação). 

Como exemplo da falta de esforço do empreendedor em aprofundar os estudos do EIA, 

trataremos brevemente das alternativas tecnológicas. Sobre este tópico, prevê a resolução 

01/1986 do CONAMA que: 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 
 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. 

 Quanto as alternativas as tecnológicas e locacionais, também é importante ressaltar o 
posicionamento do IBAMA nas conclusões do Parecer 65/2021: 
 

Um aspecto relevante para tomada decisão sobre a viabilidade deste 
empreendimento diz a respeito à necessidade de maior esforço de 
justificativa do projeto. Trata-se de um AHE, cuja potência média anual 
contribuiria com cerca 235 MW ao SIN. Para tanto, seria necessário um 
reservatório que ocuparia área superior a 100 km² com extensão pouco 
inferior a 100 km, em substituição a uma área atual com significativa 
qualidade ambiental, rodeada por UC’s e TI’s. Sabidamente, hidrelétricas 
são tipologias cuja implantação e operação resultam em dezenas de 
impactos ambientais, alguns irreversíveis, especialmente sobre a ictiofauna. 
Nesse sentido, é importante mencionar que a geração de 235 MW médios, 
poderia ser suprida por fontes alternativas, por exemplo solar ou eólicas, 
cujos níveis e a intensidade de impactos ambientais são menores do que os 
do AHE Tabajara e que possuem maior flexibilidade locacional. Tais plantas 
alternativas, poderiam ser instaladas em outras regiões do país: afetando 
áreas territoriais bem menores; com pior qualidade ambiental; localizadas 
próximas a centros consumidores de energia; posicionadas, muitas vezes, 
ao lado de subestações já instaladas, o que pouparia a necessidade de 
instalação de uma linha de transmissão (que por si só resultará em outros 
impactos ambientais significativos). Neste contexto, é fundamental que o 
proponente ofereça justificativas criteriosas que possam demonstrar a 
relevância deste projeto frente aos impactos ambientais esperados. 

 
Segundo o empreendedor, o custo de investimento para a construção do AHE Tabajara 

e sua respectiva Linha de Transmissão seria de R$ 3.888.999.480,00, dos quais R$ 
311.789.650,00 seria referente ao sistema de transmissão. Este valor não considera os custos 
adicionais como planos, programas e projetos de mitigação de impactos provocados pelo 
empreendimento (p.49, EIA, Vol.1, Cap.3.). Como não se pode dissociar o funcionamento do 
AHE de seu sistema de transmissão será considerado o valor necessário para a instalação de 
ambos. 

Em alguns minutos de pesquisa pelo google é possível ter conhecimento de que têm 
surgido novos empreendimentos no setor de energia em Rondônia. Como exemplo, há três 



usinas fotovoltaicas instaladas nos últimos anos pelo10 Grupo Rovema, localizadas nos 
municípios de Buritis, São Francisco do Guaporé e Machadinho do Oeste. 

Com o custo de 10 milhões de reais11, a usina fotovoltaica de Machadinho do Oeste 
possui capacidade de geração de 4 MW, atendendo 3.400 residências12, o que abrange cerca de 
30% da população de Machadinho do Oeste. A usina fotovoltaica de Buritis custou 25 milhões e 
possui capacidade de geração de 6 MW, enquanto a usina de São Francisco Guaporé13 custou 8 
milhões e possui capacidade de geração de 2 MW. Nesse sentido, é possível fazer um simples 
exercício de comparação sobre qual investimento teria maior custo-benefício, tão somente do 
ponto de vista econômico, a construção da Usina de Tabajara, ou novas plantas de energia solar, 
a partir do valor apresentado pelo empreendedor. 

 
Exemplo 1 – Usina Fotovoltaica de Machadinho do Oeste. 
 
3.888.999.480,00 ÷ 10.000.000,00 = 388,899 usinas fotovoltaicas. 
 
388 x 4 MW = 1.552 MW de capacidade de geração. 

 
Exemplo 2 – Usina Fotovoltaica de São Francisco do Guaporé. 
 
3.888.999.480,00 ÷ 8.000.000,00 = 486,124 usinas fotovoltaicas. 
 
486 x 2 MW = 973 MW de capacidade de geração. 

 
Exemplo 3 – Usina Fotovoltaica de Buritis. 
 
3.888.999.480,00 ÷ 6.000.000,00 = 155,559 usinas fotovoltaicas. 
 
155 x 6 MW = 930 MW de capacidade de geração. 

 
 Em todos os casos, a vantagem pela utilização da fonte solar como alternativa é muito 

superior à opção pelo aproveitamento hidrelétrico (235 MW). Somente neste aspecto o 

empreendimento já é injustificável e se torna ainda mais indefensável sob a ótica do interesse 

público, perante o seu enorme potencial de provocar danos sociais e ambientais. 

Diante da forma como se apresenta o EIA do AHE Tabajara, a realização de supostas 

audiências públicas pela Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA representa enorme 

desrespeito às normas ambientais, à sociedade e em especial aos servidores que fazem parte 

do corpo técnico do IBAMA, suas análises e pareceres sobre as falhas dos estudos apresentados 

foram simplesmente ignoradas. 

As complementações do EIA realizadas em 2020 não atenderam as exigências do IBAMA. 

Porém estas complementações sequer foram incluídas no Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente, tendo sido usada a versão de 2019 para subsidiar as audiências públicas. Nesse 

sentido há a violação do artigo 9º da Resolução nº 1 de 1986 do CONAMA, onde são definidos 

os requisitos mínimos do Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Não é possível apresentar 

uma síntese de um diagnóstico que não foi concluído, trata-se de uma inversão injustificável das 

etapas do devido processo legal do licenciamento ambiental. 

Em 2019, a Associação de Moradores e Produtores do Distrito de Demarcação 

(ASPRO’VID) e a Associação de Mulheres do Distrito de Demarcação (AMDD) encaminharam o 

 
10 https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-renovavel/usina-solar-em-buritis-ro-comecara-a-
operar-no-final-do-mes.html 
11 https://www.youtube.com/watch?v=mkVPnAl2ky8 
12 https://rondonia.ro.gov.br/mais-de-40-mil-pessoas-sao-beneficiadas-com-energia-limpa-e-renovavel-
em-rondonia/ 
13 https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/sao-francisco-do-guapore-ganhara-usina-
de-energia-solar-no-proximo-ano.html 



ofício nº 005/2019 com abaixo assinado em anexo (DOC SEI 4788405) solicitando informações 

sobre os possíveis impactos que a comunidade pode vir a sofrer com o empreendimento e 

manifestaram suas preocupações, no entanto o órgão licenciador se manteve inerte em relação 

a esta população. 

Agora, apresentamos em anexo a esta denúncia um abaixo assinado, no qual moradores 

de Calama e Demarcação reivindicam que sejam contemplados devidamente no EIA do AHE 

Tabajara, bem como sejam consultados após a conclusão dos estudos. No abaixo assinado 

contam 120 assinaturas válidas das comunidades de Demarcação e 104 assinaturas válidas de 

Calama. A quantidade preenche o disposto na Resolução nº 09 de 1987 do CONAMA, impondo-

se a obrigatoriedade de consulta, nos termos dos artigos 1º e 2º da resolução: 

Art. 1º. A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO CONAMA nº 1/86, tem 
por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do 
seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas 
e sugestões a respeito. 

Art. 2º. Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado pôr entidade 
civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o 
Órgão do Meio Ambiente promoverá a realização de Audiência Pública. 
 

7. FALHAS EM ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS. 

Todo projeto hidrelétrico no Brasil e seu respectivo licenciamento ambiental deve dar 

suma importância aos resultados do Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” 

do conselho de Defesa dos direitos da Pessoa Humana. Trata-se do principal documento acerca 

das violações sistemáticas de direitos humanos na construção de barragens no país, as quais o 

Estado brasileiro tem por dever combater. 

Durante os trabalhos da Comissão, ficaram evidentes a relevância e 
magnitude dos impactos sociais negativos decorrentes do planejamento, 
implantação e operação de barragens nos casos estudados. Os estudos de 
caso permitiram concluir que o padrão vigente de implantação de barragens 
tem propiciado de maneira recorrente graves violações de direitos humanos, 
cujas consequências acabam por acentuar as já graves desigualdades sociais, 
traduzindo-se em situações de miséria e desestruturação social, familiar e 
individual (CDDPH, 2010, p. 13). 

Para a Comissão, os principais fatores que contribuem para que ocorram as violações 

são: a falta de informação (CDDPH, 2010, p.13).; a definição restritiva e limitada do conceito de 

atingido (CDDPH, 2010, p.14) ; a omissão de especificidades socioeconômicas e culturais das 

populações atingidas (CDDPH, 2010, p.14); omissão diante das necessidades particulares de 

grupos mais vulneráveis como idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais (CDDPH, 

2010, p.15); lacunas, má-aplicação da legislação ou ambos (CDDPH, 2010, p.15). 

Embora seja imprescindível o acesso à informação qualificada para a garantir o direito à 

participação democrática, conforme observado pela Comissão, alguns fatores acabam 

impedindo que as informações pertinentes cheguem aos principais interessados (CDDPH, 2010, 

p.14), dentre os quais estão: 

• A omissão ou recusa de fornecer aos interessados informações relevantes, 
como, por exemplo, resultados de levantamentos cadastrais ou, até mesmo, 
a lista de famílias e/ou propriedades consideradas pela empresa como 
atingidas, assim consideradas pelas empresas; 
• A falta de assessoria jurídica; 
• O uso de linguagem inacessível ao público de não especialistas; 
• O fornecimento de informações contraditórias ou, mesmo, falsas; 
• A precariedade e insuficiência dos estudos ambientais, além da falta de 
oportunidade efetiva para participação, como a não-ocorrência de 



audiências públicas ou realização de audiências e outros fóruns cujo 
formato não favorece a participação popular efetiva. 

Sobre a definição restritiva e limitada do conceito de atingido a Comissão Especial 

ressalta: 

Uma caracterização restritiva ou limitada do que sejam os atingidos, ou seja, 
do que sejam os prejuízos e os prejudicados pelo planejamento, implantação 
e operação da barragem acaba por desconhecer uma série de direitos, bem 
como desqualificar famílias e grupos sociais que deveriam ser considerados 
elegíveis para algum tipo de reparação. Alguns dos casos eleitos pela 
Comissão para análise ilustram que o conceito de atingido adotado tem 
propiciado e justificado a violação de direitos a uma justa reparação ou 
compensação, entre outros, de ocupantes e posseiros, pequenos 
comerciantes, garimpeiros artesanais, pescadores e outros grupos cuja 
sobrevivência depende do acesso a determinados recursos naturais (CDDPH, 
2010, p.14). 

No que tange as especificidades socioeconômicas e cultuais das populações atingidas, a 

Comissão Especial destaca: 

As deficiências dos estudos ambientais têm sido reiteradamente assinaladas 
na literatura científica e em relatórios de órgãos governamentais e agências 
multilaterais. Os estudos desconhecem, omitem, ou mesmo sonegam 
informações relevantes sobre os processos sociais complexos que são 
afetados pelo planejamento, implantação e operação de barragens. A 
realidade complexa das populações atingidas é simplificada, assim como suas 
relações com as bases físicas e bióticas que constituem seu meio ambiente. A 
ignorância acerca dos meios e modos de vida, associada à ausência ou 
inconsistência da participação popular, acaba por produzir, e mesmo 
legitimar, sob a aura de um discurso “técnico”, procedimentos que não 
reconhecem nem reparam adequadamente as perdas impostas, e, em alguns 
casos, acarretam a degradação das condições de vida (CPPDH, 2010, p. 14). 

A Comissão Especial identificou um conjunto de 16 direitos humanos que são 

sistematicamente violados em projetos de hidrelétricas: 

1. Direito à informação e participação; 

2. Direito à liberdade de reunião, associação e expressão; 

3. Direito ao trabalho digno; 

4. Direito à moradia adequada; 

5. Direito à educação; 

6. Direito a um ambiente saudável; 

7. Direito à melhoria das condições de vida; 

8. Direito à reparação das perdas; 

9. Direito à justa negociação, conforme critérios transparentes e 
coletivamente acordados; 

10. Direito de locomoção; 

11. Direito aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e 
preservação de bens culturais, materiais e imateriais; 

12. Direito dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais; 

13. Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; 

14. Direito de acesso à justiça e a razoável duração do processo judicial; 

15. Direito à reparação por perdas passadas; 



16. Direito de proteção à família e a laços de solidariedade social ou 
comunitária (CDDPH, 2010, p. 15). 

 

8. REIVINDICAÇÕES 

 

a) Revisão da Área de Influência com a inclusão da população à jusante, abrangendo os 

distritos atingidos de Porto Velho: Calama e Demarcação. 

 

b) Revisão do Cadastro Socioeconômico com a inclusão da população atingida do Distrito 

de Demarcação, incluindo os ribeirinhos do rio Preto, e os atingidos do distrito de 

Calama. 

 

c) Inclusão da população atingida à jusante em um Componente 

Ribeirinho/Tradicional/Extrativista, tal como apontado pelo Ministério Público Federal 

no Laudo Pericial 02/2017/SPJPR/CRP4/SEAP/MP (p. 220). 

 

d) Anulação das audiências públicas realizadas por desatendimento da legislação 

ambiental e realização de audiências públicas após a conclusão do Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente contemplando 

Demarcação e Calama. 

 

e) Realização de Vistoria Técnica na região à jusante para ajuste do Termo de Referência 

do AHE Tabajara. 

 

f) Reunião com a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA e comissão de atingidos 

de Calama e Demarcação. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Coordenação Movimento dos Atingidos por Barragens – Rondônia. 

 

 

ÁGUAS PARA VIDA! NÃO PARA MORTE! 




































