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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo verificar, com auxílio da ferremanta de 

geoprocessamento, os impactos sobre a área ocupada pela vegetação além do 

previsto pelos estudos ambientais das usinas Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo 

Antônio no Rio Madeira, no estado de Rondônia causados após a enchente ocorrida 

nos primeiros meses de 2014, nos trechos das para que possam ser aplicado em 

estudos posteriores desse mesmo tipo de empreendimento. Como resultado foi 

possível calcular que a área ultrapassou 32% a mais do previsto atingindo 4.740,46 

ha de cinco Unidades de Conservação o que representa 1,36% do total das áreas das 

UC. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to verify, with the help of the GIS tool, the impacts on the area 

occupied by vegetation beyond that provided by environmental studies of hydroelectric 

plants of Jirau and Santo Antonio on the Madeira River in Rondônia state caused after 

the flood which took place in early 2014 in excerpts of so it can be applied in future 

studies of this type of venture. As a result it was possible to calculate the area 

exceeded 32% more predicted reaching 4740.46 ha five conservation units 

representing 1.36% of the total area of RU. 
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1 INTRODUÇÃO 

É evidente o crescimento da demanda por consumo de energia elétrica da 

sociedade brasileira (ANEEL, 2014), o que leva o governo a investir em 

empreendimentos de geração de energia para suprir tal demanda. Não obstante, 

também é fato que a sociedade anseia em ter menor dependência da hidreletricidade 

e fazer maiores investimentos em fontes limpas como a eólica e a solar (SENADO, 

2015). 

Hoje, existem diversas formas de geração de energia não renovável que 

utilizam como fonte de produção combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás 

natural). Também existem aquelas que produzem energia considerada renovável, 

como a hidráulica, biomassa, solar, eólica e a geotérmica, dentre outras. Seja a 

energia renovável ou não renovável, a questão energética que se discute amplamente 

em todo mundo é como gerá-las de maneira sustentável, ou seja, com o menor 

impacto ambiental possível.  

Atualmente a matriz energética brasileira é composta basicamente por Usinas 

Hidrelétricas (UHE) e Usina Termelétrica de Energia (UTE) que juntas representam 

mais de 80% do total dos empreendimentos em operação (ANEEL, 2014). O aumento 

da demanda por energia elétrica ocorre devido ao aumento da demografia e pelo 

crescimento econômico. Porém, isso não ocorre em alguns países em franco 

crescimento nos quais as taxas estão decrescendo devido a utilização de práticas 

mais eficientes (SOITO; FREITAS, 2011). 

Sabe-se que há necessidade de mais produção de energia por conta do 

aumento da demanda (TOLMASQUIM, 2007). Porém, as alternativas que atendam ao 

mercado devem ser escolhidas de forma cautelosa, levando em consideração todas 

as variáveis, inclusive as possíveis mudanças climáticas e os desastres ambientais, 

já que esses influenciam de forma direta os empreendimentos. Além disso, é preciso 

também investir em novas formas de geração de energia e em tecnologia para gerar 

menor impacto possível nos novos empreendimentos. 

O que de fato deve ser levado em consideração é que todo e qualquer 

empreendimento de produção de energia, sendo esta energia limpa ou não, causará 

impacto tanto no meio socioeconômico como no meio ambiente. Os impactos, de certo 
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modo, são estudados e projetados antes do início da construção das diferentes 

usinas. No entanto, se não for levado em consideração todas as variáveis possíveis, 

a consequência mais provável é que provoquem desastres ambientais graves e até 

mesmo de carácter irreversível para a natureza. Um exemplo disso, foi o que 

aconteceu no trecho das usinas hidrelétricas (UHE) Santo Antônio e Jirau que 

apresentaram áreas de alagamentos maiores do que os engenheiros projetaram. 

Dessa forma este estudo tem o propósito de avaliar os impactos ocorridos 

sobre a vegetação na área de inundação das represas, incluindo os que 

ultrapassaram os limites previstos no projeto original da construção das UHE. Os 

dados gerados com o presente  estudo poderão ser utilizados para a definição de 

diretrizes para mitigar os impactos observados pela construção destas usinas e de 

outras ainda em construção na Amazônia. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DO ESTUDO 

O trecho do rio Madeira em estudo, compreendido entre a cidade de Porto 

Velho e de Guajará Mirim, estado de Rondônia, possui duas hidrelétricas em 

construção: Jirau e Santo Antônio. Como todo empreendimento, está causando 

impactos ao meio ambiente em que está sendo instalado. Tais impactos são, em geral, 

simulados ou previstos no contexto dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos 

empreendimentos. Do mesmo modo, as medidas mitigadoras também são 

previamente identificadas e definidas para a redução de tais impactos.  

Podem ocorrer, entretanto, alguns imprevistos e situações que fogem do 

controle e dos prognósticos. Além disso, a natureza pode reagir de forma imprevista 

para cada situação. A enchente de 2014, por exemplo, parece ter sido um evento fora 

do comum que registrou uma carga diária de 58.560 m³/s (ANA, 2014), ou seja, a 

maior vazão já registrada, provocando uma das maiores enchentes do rio Madeira 

(VAUCHEL, 2014). Tal enchente pode ter sido catalisada pela construção das 

barragens das duas hidrelétricas do rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Como 

consequência da enchente, muitas áreas de vegetação nativa que vão além do 

previsto pelos projetos das referidas usinas foram atingidas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo foi verificar os impactos sobre a área ocupada 

pela vegetação causados após a enchente ocorrida nos primeiros meses de 2014, no 

Rio Madeira nos trechos das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no estado 

de Rondônia para ser aplicado em estudos posteriores desse mesmo tipo de 

empreendimento. 

3.2 Objetivos específicos 

 Quantificar a área de vegetação nativa afetada pelas enchentes; e 

 Comparar a área de inundação prevista no projeto de construção das 

hidrelétricas com a área afetada com o alagamento ocorrido em 2014. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Questão Energética 

Segundo o IEA (2014), o Brasil é o segundo, atrás apenas da China (Tabela 2), 

na produção de energia elétrica provindas de hidrelétricas, representando 11,1% da 

produção mundial. Sendo que 75,2% desta energia produzida no Brasil é para 

consumo doméstico, ficando atrás somente da Noruega (Tabela 1). 

Tabela 1. Comparativo de energia hidrelétrica no consumo doméstico (IEA, 2014) 

Top 10 de países produtores 
Porcentagem de energia hidrelétrica gerada para consumo 

elétrico 

Noruega 97% 

Brasil 75% 

Venezuela 65% 

Canadá 60% 

Suécia 48% 

China 18% 

Rússia 16% 

Índia 11% 

Japão 8% 

Estados Unidos 7% 
 

Tabela 2. Produtores de energia hidrelétrica (IEA, 2014) 

Produtores TWh Porcentagem total no mundo 

China 872 23% 

Brasil 415 11% 

Canadá 381 10% 

Estados Unidos 298 8% 

Rússia 167 5% 

Noruega 143 4% 

Índia 126 3% 

Japão 84 2% 

Venezuela 82 2% 

Suécia 79 2% 

Outros países 1109 30% 

Mundo 3756 100% 
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Ainda segundo o IEA (2014) a energia hidrelétrica dobrou a quantidade de 

energia ofertada, porém isso não significa que cresceu o número de usinas 

construídas. Pode-se dizer que essa situação se deve ao avanço da tecnologia que 

aumenta a eficiência da produção de energia. 

Ao mesmo tempo, existem outros países que estão dando o exemplo que vale 

a pena o investimento em energia menos impactante. É o caso dos Estados Unidos 

que, no Texas em poucos anos, a energia eólica vai atender às necessidades de 

consumo doméstico para os mais de 24 milhões de habitantes (BROWN, 2009).  

Apesar dos vários caminhos que o Brasil pode trilhar, há fortes indícios de que 

o país continue a utilizar o “caminho inercial”, que seria continuar com seus potenciais 

já explorados, como exemplo a hidreletricidade (LUCON; GOLDEMBERG, 2009). 

Prova disso é o plano ambicioso do governo federal de construir mais 58 hidrelétricas 

somente na Amazônia (KAHN, 2014).  

O país ainda é muito dependente da energia hidrelétrica (Figura 1) e diversificar 

a matriz energética poderá dar mais segurança ao fornecimento e economia à geração 

energética, além de diminuir danos ambientais (SENADO, 2015). 

 

Figura 1. Geração de energia elétrica por fonte no Brasil em 2013 (MME e EPE, 2014) 

4.2 Questão Energética da Região Norte e Bacia Amazônica 

A história do aproveitamente energético hidráulico na Amazônia começou 

efetivamente em 1975 com o projeto da UHE Coaracy Nunes localizado no estado do 

2,0% 3,9% 2,6% 2,6%
7,0%

1,2%

12,1%

68,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Outras Derivados de
petróleo

Carvão
mineral

Nuclear Biomassa Eólica Gás Natural Hidráulica



7 
 

Amapá. Este tinha um reservatório com área de superfície de 23 km². Posteriormente 

em 1977 outra usina foi construída, Curuá Uma no estado do Pará com área de 

superfície do reservatório de 72 km² (KAHN, 2014). 

De acordo com a Eletrobrás (2014) o Sistema do Potencial Hidrelétrico 

Brasileiro (SIPOT), o potencial hidrelétrico, calculado em novembro de 2014, da 

Região Norte é de 100.369,99 MW, distribuídos conforme Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2. Potencial hidrelétrico da Região Norte calculado em novembro de 2014 

Grande parte do potencial hidrelétrico está situado na região Norte e Centro-

oeste brasileiro. Porém, é válido frisar que essas regiões apresentam alto interesse 

do ponto de vista ambiental, sendo a primeira região coberta por um ambiente com 

alta biodiversidade (SALATI, 2006), frágil e com pouco poder de resiliência. 

De acordo com o EPE (2008), 70% da estimativa do potencial de geração 

hídrica do Brasil está localizada nas bacias do Amazonas e Tocantins/Araguaia. 

Somente as UHE de Jirau (3.300 MW) e Santo Antônio (3.150 MW) somam a potência 

associada de 6.450 MW (GARCIA; LIMONAD, 2008).  

Outro ponto importante, é a questão do relevo, basicamente de planície, que 

limita à extensão dos reservatórios e lança desafios tecnológicos a serem superados, 

como a combinação de grandes vazões com afluentes de baixas quedas (EPE, 2008). 

É necessário entender também a classificação da disponibilidade desse 

potencial quanto a susceptibilidade ambiental. Segundo a Tabela 3, EPE (2008), a 
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região do Rio Madeira onde estão localizadas as UHE deste estudo possuí 10,58% 

da sua capacidade restringida ambientalmente. 

Tabela 3 - Bacia do Amazonas, restrições ambientais ao potencial hidrelétrico a aproveitar por sub-

bacia (MW) (EPE, 2008) 

Sub-bacia Sem restrições ambientais (MW) Com restrições Ambientais (MW) Total (MW) 

Tapajós 6.875 17.841 24.716 

Xingu 5.681 17.114 22.795 

Madeira 13.144 1.556 14.700 

Trombetas 1.491 4.745 6.236 

Negro - 4.184 4.184 

Jari 318 1.373 1.691 

Branco 419 660 1.079 

Paru 820 118 938 

Oiapoque - 250 250 

Purus 213 213 426 

Maecuru 161 161 322 

Nhamunda - 110 110 

Uatumã 75 - 75 

Total 29197 48.325 77.522 

Apesar da grande potencialidade energética, a região Norte brasileira ainda 

sofre com a falta de energia já que a distribuição muitas vezes sequer chega aos 

moradores a jusante das barragens. Segundo Medeiros et al. (2005), por volta de 

62,5% da população rural (2,6 milhões de pessoas) na região Norte não possuem 

acesso aos serviços de energia elétrica. Essa informação corrobora com a afirmação 

de Lemos (2004) que afirma que a grande oferta de recursos hidroenergéticos na 

Amazônia converteu-se em uma “maldição" para sua população, visto que a 

exploração destes recursos em nome do progresso transforma-se em produtora e 

geradora da pobreza.  
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4.3 Construção da UHE Jirau e UHE Santo Antônio 

Segundo o Relatório de Imapcto Ambiental (RIMA) (FURNAS et al., 2005), das 

duas usinas hidrelétricas (Jirau e Santo Antônio), essas atendem as exigências para 

sua viabilidade, já que para um projeto de geração de energia com base hídrica seja 

viável, é necessário que haja um consenso entre todos os agentes, ou seja, quando: 

 Há viabilidade técnica para sua execução; 
 Há agentes interessados em sua construção e financiamento; 
 Há demanda por energia que justifique o Projeto; 
 Não há conflito entre sua operação e os demais usos da água em sua 

região de implantação; 
 Sua implantação e operação acarretam impactos ambientais reparáveis 

ou compensáveis; 
 A população local pode ser devidamente compensada pelos transtornos 

causados por sua implantação e operação. 

Ainda segundo o RIMA (2005) a relação área reservatório/potência da usina é 

bem inferior dessas usinas se comparadas com outras da região amazônica, conforme 

mostra a Tabela 4. O mesmo relatório afirma, também, que as usinas se justificavam 

do ponto de vista estratégico, já que sua implantação permitiria a ligação de Porto 

Velho ao Sistema Elétrico Interligado Brasileiro. Isto garantiria maior confiabilidade 

quanto ao fornecimento de energia à região e permitiria a redução da participação do 

óleo diesel na matriz energética do estado de Rondônia. 

Tabela 4.  UHE na região amazônica - Áreas de Reservatório x Potência (FURNAS, 2005) 

Usinas na Região 
Amazônica 

Área dos 
Reservatórios (km²) 

Potência 
(MW) 

Área Reservatório/Potência da 
Usina (km²/MW) 

Balbina 2360 250 9,44 

Samuel 584 217 2,69 

Manso 387 210 1,84 

Tucuruí    

1ª Etapa 2414 4000 0,61 

2ª Etapa  8000 0,3 

Jirau 258 3300 0,08 

Santo Antônio 271 3150 0,086 

 

Com a construção das UHE ocorre a sedimentação de resíduos. Surge então 

a questão se os depósitos desses sedimentos irão aumentar os níveis de água em um 

trecho de remanso superior rio acima do reservatório. A consequência disso é a 

possível inundação na Bolívia, já que o rio é binacional acima de Abunã. O modelo 
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HEC-6 utilizado no EIA/RIMA indica sedimentação a montante de Abunã depois de 50 

anos (PCE, 2007). 

Adicionado a isso, após o evento da cheia de 2014 que atingiu a região, os 

concessionários dos empreendimentos foram obrigados a refazer parte dos estudos 

do EIA, conforme descrito na nota técnica nº93/2014/GEREG/SRE. 

4.4 Legislação Ambiental e o Processo de Licenciamento 

Apesar do Brasil possuir avançada legislação ambiental se comparada ao 

cenário mundial, o licenciamento brasileiro é muito focado nos efeitos diretos das 

obras e não considera temas como os grandes deslocamentos populacionais e seus 

resultados futuros previsíveis (ABRAMOVAY, 2010). Segundo IEA (2012), para 

fortalecer o planejamento estratégico no setor hidrelétrico é preciso envolver os 

diversos setores comprometidos com a questão e contar com a participação social, o 

que poderia ajudar a acelerar o processo de licenciamento. 

4.5 Cheia de 2014 

Desde 1966 são feitas medições no Rio Madeira para o controle e gestão, 

inclusive das descargas. Essa atividade permitiu que se registrasse a maior descarga 

diária 58.560 (m³/s) nos quatro primeiros meses do ano de 2014 (VAUCHEL, 2014), 

como pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3. Cheias excepcionais do rio Madeira em Porto Velho sobre o período 1983-2014 (Vauchel, 

2014) 
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Desde que se iniciou a monitoração dos níveis do rio Madeira, nunca havia sido 

registrado tamanha descarga, como é possível observar na Tabela 5 (VAUCHEL, 

2014), sendo que essa superou em até 26% da descarga maior anterior. 

Tabela 5. Comparação da cheia no Rio Madeira do ano de 2014 com a cheia mais forte do período 

anterior a 2014. (Vauchel, 2014) 

  Ano 

Descargas máximas, por 
duração 

1984 1997 2014 % de excesso da cheia de 2014 

em 21 dias (m³/s) - 45890 57250 25% 

em 31 dias (m³/s) 45440 - 56850 26% 

A situação foi crítica para a região, visto que a cheia deixou centenas de 

desabrigados e em alguns pontos chegou quase a encobrir a copa de árvores (Figura 

4). Apesar da cheia ter sido por um período, esta deixou marcar que nem o tempo 

conseguirão recuperar. Exemplo disso foi o que aconteceu com a vegetação atingida 

pela enchente (Figura 5). 

 

Figura 4. Cheia de 2014 que quase encobriu as copas de algumas árvores (Foto: Luis Claudio 
Fernandes) 
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Figura 5. Vegetação após 5 meses da cheia histórica de 2014 (Foto: Luis Claudio Fernandes) 

4.6 Satélite Landsat e Sensor OLI/TIRS 

O programa LANDSAT é o projeto mais antigo de sensoriamento remoto da 

área territorial do planeta (INPE, 2015). O programa foi lançado em 23 de julho de 

1972 pela NASA (National Aeronautics and Space Admonistration) tendo sua primeira 

geração do programa formado por 3 satélites, LANDSAT 1, 2 e 3 com dois 

instrumentos: RBV (Return Bearm Vidicon), pouco utilizado, e o MSS (Multispectral 

Scanner). Já a segunda geração do programa teve início em 1982 com o lançamento 

do LADSAT 4, com o sensor Thematic Mapper (TM) e o MSS (ENGESAT, 2013). 

No presente estudo serão utilizadas imagens oriundas do sensor OLI/TIRS a 

bordo do satélite LANDSAT 8. Cada imagem tem uma área de abrangência de 170 x 

185 km, com resolução espacial de 30 m, para as bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, e 15 

m, para a banda 8 (USGS, 2015). 
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4.7 Geoprocessamento 

O geoprocessamento pode ser explicado como um complexo de tecnologias 

que são usadas para a coleta e tratamento de informações para determinado fim, 

podendo ser executadas por sistemas específicos para cada aplicação. Atualmente, 

esses sistemas têm sido utilizados para avaliação ambiental, planejamento urbano, 

meteorologia (BARCELLOS et al., 2008).  

Segundo Cura e Medeiros (1997 apud da Silva et al., 2007), um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) é um software que gerencia grandes volumes de 

dados georreferenciados. Ou seja, relacionam-se e combinam-se os dados com 

auxílio de funções de processamento e análise espacial com intuito de garantir os 

objetivos de sua aplicação dependendo da finalidade da pesquisa.  

Devido a extensão de atuação dos processos ambientais, os sistemas de 

informação geográficas (SIG) e o sensoriamento remoto têm sido utilizados como 

ferramenta de apoio na análise ambiental (FIDALGO et al., 2003; NASCIMENTO et 

al., 2006; SILVEIRA E SILVA, 2010; SEABRA E CRUZ, 2013; DIAS e OLIVEIRA, 

2015). 

Conforme Candeias et al. (1998 apud da Silva et al., 2007), o 

geoprocessamento é uma tecnologia de custo relativamente baixo e que supre a 

organização do conhecimento adquirido localmente, utilizando-se de técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. Esta 

tecnologia influência de maneira crescente as áreas de cartografia, transportes, 

comunicações, energia, análise de recursos naturais, planejamento urbano e regional. 

A partir do desenvolvimento dos instrumentos do sensoriamento remoto, coleta-

se informações confiáveis de um objeto ou uma área geográfica a partir de um ponto 

distante privilegiado, tornando-se assim, uma realidade nas ciências físicas, naturais 

e sociais (JENSEN, 2009). 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Descrição da Área de Estudo 

A área de estudo está inserida no Estado de Rondônia (Figura 6), situado na 

região norte do Brasil. O Estado tem 237.590,543 Km² com 52 municípios (IBGE, 

2015) e encontra-se entre as longitudes oeste 66°00’ e 59°00’ e latitudes sul 7°00’ e 

13°00’. 

 

Figura 6. Localização do estado de Rondônia, das UHE Santo Antônio e Jiraua e sua fronteria com a 

América do Sul 

Localizado na bacia amazônica o Rio Madeira é o maior afluente do rio 

Amazonas. O rio é formado por uma ampla rede de rios menores que percorrem 

territórios brasileiros, peruanos e bolivianos. Os dados de vazão do rio Madeira são 

conhecidos desde 1931 e a média mensal de descarga é de 19.687 m³/s com máxima 

média mensal 46.710 m³/s e mínima mensal 3.591 m³/s (COBRAP, 2006). 

É nesse rio que se localizam as usinas de Jirau e Santo Antônio, sendo a 

primeira localizada a montante do rio distante 136 km da capital e a segunda 

localizada a menos de 6 km, em linha reta, da capital, Porto Velho. Esses 

empreendimentos possuem 11 Unidades de Conservação (UC) na Área de Influência 

Indireta e 7 unidades na Área de Influência Direta (COBRAP, 2006). 
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5.2 Dados  

Para a realização do presente trabalho foram utilizadas imagens de agosto e 

setembro de 2014 captadas pelo sensor OLI/TIRS com path 232 e row 66 e path 233 

e row 67. Os produtos estão disponíveis gratuitamente na plataforma United States 

Geological Survey (USGS). 

Os arquivos vetoriais da área da represa prevista na construção das Usinas 

Hidrelétricas no rio Madeira foram adquiridos no sítio da Internet da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM), que conduziu e 

aprovou os Estudos de Impactos Ambientais das referidas usinas. Além disso, foram 

levantados dados em formato vetorial oriundos do Zoneamento Ecológico Econômico 

(ZEE) no sítio da SEDAM. 

5.3 Pré-processamento 

As imagens foram adquiridas do Serviço Geológico Americano (USGS) e do 

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), no formato Geo-TIFF e projeção UTM e 

Datum WGS84. Em seguida com auxílio da ferramenta composite bands do ArcGIS 

as bandas das imagens foram compostas. Dessa forma, foi feita a união das bandas 

espectrais para a posterior combinação delas no seguinte formato: banda 5 no canal 

vermelho, banda 4 no canal verde e banda 6 no canal azul.  
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5.4 Definição das bandas utilizadas no estudo 

A definição das bandas foi realizada com auxílio da Tabela 6 buscando o melhor 

resultado para interpretação visual e delineamento dos contornos das áreas de 

vegetação afetadas pela cheia na região de estudo: 

Tabela 6. Definição de bandas do Satélite Landsat 5, Sensor TM (SPRING, 2006) 

Canal Faixa Espectral (um) Principais aplicações 

1 0.45 - 0.52 
Mapeamento de águas costeiras 

Diferenciação entre solo e vegetação 

Diferenciação entre vegetação coníferas e decídua  

2 0.52 - 0.60 Reflectância de vegetação verde sadia 

3 0.63 - 0.69 
Absorção de clorofila 

Diferenciação de espécies vegetais  

4 0.76 - 0.90 
Levantamento de biomassa 

Delineamento de corpos d'água  

5 1.55 - 1.75 
Medidas de umidade da vegetação 

Diferenciação entre nuvens e neve  

6 10.4 - 12.5 
Mapeamento de estresse térmico em plantas 

Outros mapeamentos térmicos  

7 2.08 - 2.35 Mapeamento hidrotermal 

5.5 Definição das áreas inundadas 

A partir da combinação e definição das bandas foi possível, por interpretação 

visual, demarcar a área inundada pelo tipo de cor do pixel que é gerado na imagem e 

pela sua forma (se esta for irregular), bem provável que seja reflexo da inundação. A 

confirmação é feita por sobreposição de camadas quando a massa de água 

observada nas imagens coincide com a área de vegetação afetada, comparando 

imagens temporais (antes da construção das barragens das usinas e depois da 

enchente). A Figura 7 mostra um exemplo do trabalho de mapeamento que foi 

executado no presente estudo. 
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Figura 7. Demarcação de áreas inundadas previstas e realizadas 

A linha vermelha da Figura 7 significa área projetada inundada, a linha em 

amarelo a área inundada real e alinha em azul a massa de água antes da construção 

das UHE. 

5.6 Análise espacial da área inundada 

Após delimitada a área de inundação, fora da área previamente projetada, 

calculou-se a área excedida a partir da comparação com o projeto da construção dos 

lagos previamente definidos. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Área prevista e real inundada 

A área prevista de inundação das UHE de Santo Antônio e Jirau é de         

106224 ha. A partir do estudo realizado, verificou-se uma área maior que o previsto 

alcançando 33.919 ha a mais de inundação. Ou seja, são 32% a mais da área prevista. 

Para efeito de comparação a área de inundação não projetada equivale 

aproximadamente a 31.406 campos de futebol com 1,08 ha cada. 

Diante do tamanho da discrepância entre a área projetada e o que de fato foi 

inundado, foi possível inferir que o estudo realizado para a construção das UHE não 

levou em consideração todas as variáveis necessárias para a projeção fidedigna da 

inundação. Esse ponto já havia sido levantado no Parecer Técnico do Consultor Bruce 

Forsberg (COBRAP, 2006) em que ele descreve: “Melhor precisão dos levantamentos 

topográficos das cotas de inundação, para se confirmar a área alagada pelos 

reservatórios, por meio das seções topográficas transversais”. Sendo que dentro dos 

parâmetros estudados para a construção da UHE são levantadas informações em um 

período de tempo 100 anos.  

Acontece que grandes catástrofes ocorrem de forma esporádica, mas o 

suficiente para causar um desastre ambiental como foi relatado neste trabalho, se não 

for levada em consideração. Entretanto, essa incerteza científica sobre a dimensão 

dos eventos não pode servir de justificativa para sua desconsideração. Implica-se a 

necessidade de adoção do princípio intensivo da precaução e da prevenção ao longo 

de todas as etapas dos projetos envolvidos: planejamento, construção e operação 

(ANA, 2014). 

Outros prejuízos ao meio ambiente já foram registrados, como nas construções 

das represas de Curua-Uma, Balbina (FEARNSIDE, 1989), Samuel (FEARNSIDE, 

2004) e Tucuruí na Amazônia. Essas resultaram em grandes alterações ambientais a 

montante e a jusante, comprometendo os ecossistemas locais e regionais e gerando 

efeitos indiretos inclusive na saúde humana de difícil controle (BARROW, 1983; 

GARZON, 1984; JUNK e MELO, 1987; MATSUMURA-TUNDISI et al., 1991; TUNDISI, 

1999) apud Tundisi, 2007. Vale ressaltar que qualquer usina que crie um reservatório 

resultará na morte das plantas inundadas que automaticamente cessa a captura pelo 
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CO2 pela fotossíntese e ademais as bactérias irão decompor o carbono armazenado 

nas plantas e no solo convertendo o CO2 em metano (CH4), que será emitido para a 

atmosfera (KAHN, 2014). 

6.2 Impactos em áreas protegidas 

Dentro das sete UC na Área de Influência Direta, cinco delas foram afetadas o 

que representa 71,42% do total das UC. São elas: Estação Ecológica (EE) Serra dos 

Três Irmãos, EE Mujica Nava, Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) 

Rio Vermelho B, FERS Rio Vermelho C e Reserva Extrativista (RESEX) Rio 

Jaciparaná como pode ser observado na .  

 

Figura 8. Mapa representativo da área de UC afetada diretamente pelo alagamento 

A área anteriormente projetada que impactaria sobre as UC era de                    

3.367,49 ha. Sendo que a FERS Rio Vermelho C foi a que mais sofreu 

proporcionalmente impacto direto sobre sua área representando 6,12% do total de 

sua área. Enquanto a que teve a área com maior impacto foi a RESEX Rio Jaciparaná 

com 2.246,96 ha atingidos diretamente. A que menos sofreu impacto 

proporcionalmente e teve menor área atingida foi a FERS Rio Vermlho B com apenas 

0,08, representando uma área de 24,06. (Tabela 7) 
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Tabela 7. Projeção das cinco UC que foram impactadas pelo represamento das UHE Santo 
Antônio e Jirau 

UC Área (ha) 
Área atingida 
projetada (ha) 

Proporção atingida projetada 
(%) 

EE Serra dos Três Irmãos 94.534,40 474,4 0,50  

EE Mujica Nava 18.834,68 357,26 1,90  

FERS Rio Vermelho B 30.646,24 24,06 0,08  

FERS Rio Vermelho C 4.324,75 264,81 6,12  

RESEX Rio Jaciparaná 199.623,20 2.246,96 1,13  

Total 347.963,27 3.367,49 9,73  

A área real que impactou além da projetada sobre as UC foi de                    

1.372,87 ha. Sendo que a EE Serra dos Três Irmãos foi a sofreu maior impacto sobre 

sua área (817,01 ha). Enquanto a que teve a área com menor impacto direto foi a 

FERS Rio Vermelho C com 3,34 ha atingidos diretamente. 

A RESEX Rio Jaciparaná foi a UC que teve maior impacto direto sobre sua área 

representando 2.255,69 ha atingidos diretamente. Já a UC com maior impacto 

proporcional sobre a área atingida total foi a FERS Rio Vermelho com 6,2% total da 

sua área. Se comparado a Tabela 7 é possível verificar que a EE Mujica Nava foi a 

que teve maior acréscimo proporcional de 1,95%. 

A área total atingida que estava inserida nas UC foi de 4.740,46 ha o que 

representa 1,36% do total das áreas das UC. Para as EE foram afetadas 2016,25 ha, 

enquanto para as FERS 468,52 ha e para a RESEX 2.255,69 ha. A Tabela 8 apresenta 

os dados calculados da área atingida em cada UC e sua proporção em relação a área 

total de cada uma respectivamente. 

Tabela 8. Situação real das cinco UC que foram impactadas pelo represamento das UHE Santo 
Antônio e Jirau 

UC Área (ha) Área total atingida (ha) 
Área atingida 
além do 
previsto (ha) 

Proporção 
atingida total 
(%) 

EE Serra dos Três Irmãos 94.534,40 1.291,87 817,01 1,37 

EE Mujica Nava 18.834,68 724,38 367,77 3,85 

FERS Rio Vermelho B 30.646,24 200,37 175,98 0,65 

FERS Rio Vermelho C 4.324,75 268,15 3,34 6,20 

RESEX Rio Jaciparaná 199.623,20 2.255,69 8,63 1,13 

Total 347.963,27 4.740,46 1.372,73 13,20 
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo comprovaram que a área de vegetação nativa 

afetada diretamente pela área inundadas das duas UHE em Rondônia ultrapassou 

mais de 30% da área originalmente prevista para a construção do empreendimento. 

Como consequência, cinco unidades de conservação tiveram parte de seus territórios 

afetado pela inundação. Tal situação foi agravada pela enchente histórica ocorrida em 

2013/14 e a elavação do lençol freático na área de influência do lago das UHE. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Amazônia é um estado brasileiro que desperta múltiplos interesses. Isso se 

deve a sua enorme riqueza e diversidade, tanto biológica como antropológica. Porém 

é um ambiente frágil, o que torna necessário sua proteção e produção de forma 

sustentável. 

Neste sentido, a região norte deve criar estratégias para o desenvolvimento 

sustentável. Em um estudo Landell-Mills e Porras (2002) identificaram 287 casos em 

quase todo o mundo mostrando a existência de promissores mercados voltados à 

valorização dos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas. Segundo a 

Academia Brasileira de Ciências (ABC, 2008):  

Somente a atribuição de valor econômico à floresta em pé permitirá 
a ela competir com outros usos que pressupõem sua derrubada ou 
degradação, e somente Ciência, Tecnologia e Inovação poderão mostrar o 
caminho de como utilizar o patrimônio natural sem destruí-lo. 

Ainda segundo a mesma academia, o elemento mais importante em uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável na Amazônia, está na aplicação da mesma 

sistemática para o uso e a exploração sustentável de sua biodiversidade, o que 

pressupõe atividades empresariais e a implementação de políticas públicas bem 

diferentes das que predominam nos dias de hoje, passando a considerar inclusive a 

participação efetiva das populações da região. Isso quer dizer, que é preciso buscar 

outras formas de investimentos para o aproveitamento do potencial real que a região 

Norte do país oferece. Para isso, seria necessário implementar políticas públicas 

voltadas à estratégia de participação dos atores sociais no uso sustentável da 

biodiversidade. Segundo Abramovay (2010), o Brasil não está diante de uma questão 

ambiental e sim do desafio de formular uma verdadeira estratégia de desenvolvimento 

sustentável. 

A verdade é que não se deve tratar a Amazônia como um santuário intocável: 

“a valorização econômica dos recursos florestais e aquáticos da Amazônia se coloca 

como um marco fundamental para sua conservação” (ABC, 2008). E para entendê-la 

o país deve investir em educação para que novos estudos sejam feitos, não só para 

a Amazônia, mas sim para todos os biomas brasileiros. Segundo Tundisi (2007), 

esses investimentos dependem de políticas públicas ambientais e estratégias de 

Estado de longo prazo com base científica e tecnológica para dar sustentabilidade aos 
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empreendimentos já existentes. De forma mais ampla, a pesquisadora Adriana Ramos 

(vídeo globo, 2015) afirma que para garantir o futuro da Amazônia se deve:  

[...] fazer investimentos robustos em desenvolvimento científico e 
tecnológico que dialogue com o conhecimento tradicional da região. 
Investimento em produção sustentável para dar escala as iniciativas 
dispersas que se tem hoje. [...] e a garantia dos direitos territoriais das 
comunidades que é um pressuposto básico para esse desenvolvimento 
sustentável. 

Vale ressaltar, que a região Norte inteira possui quase cinco mil doutores e a 

USP sozinha tem quase oito mil. Em outras palavras, uma única instituição brasileira 

possui mais doutores do que a região Norte inteira (TÓTA, 2015). Isso é explicado 

pela ABC (2008), quando esta afirma que o Brasil criou ilhas de competência em 

ciência e tecnologia (C&T) que se assemelham a países mais desenvolvidos. Porém, 

as históricas desigualdades regionais criaram barreiras que isolaram a transferência, 

a geração e o uso massificado de C&T. 

Os impactos socioambientais das construções de grandes hidrelétricas na 

Amazônia para atender a demanda de energia elétrica brasileira ainda não são bem 

conhecidos e dimensionados. Os casos específicos das Usinas Hidrelétricas (UHE) 

de Santo Antonio e Jirau no rio Madeira, estado de Rondônia, são os exemplos mais 

recentes de situações de impactos que foram além do previsto originalmente pelos 

estudos de impactos ambientais e pelo projeto de implantação dos empreendimentos.  

O episódio da cheia histórica que afetou a bacia do rio Madeira motivou uma 

ação judicial para revisão do Estudo de Impacto Ambiental das duas UHE (Santo 

Antonio e Jirau). Atualmente, as concessionárias estão conduzindo novos estudos 

para revisar o planejamento original, o que provavelmente indicará uma ampliação da 

área de inundação originamente planejada. 

Sabe-se da necessidade de atender a demanda por energia elétrica no 

contexto nacional. A experiência de outras hidrelétricas na Amazônia (Balbina no 

Amazonas e Samuel em Rondônia) mostraram que a região tem fragilidade ambiental 

e grande diversidade biológica. Por isso, empreendimentos gigantescos como o das 

construções da UHE Santo Antonio e Jirau no rio Madeira, deveriam ser precedidos 

de estudos detalhados e conclusivos, sem atropelamentos técnicos, para evitar 

equívocos de planejamento que podem trazer consequências irreparáveis ao meio 

ambiente, à comunidade local e às finalidades do próprio empreendimento (produção 

de energia). 
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Em que pese a experiência atual com as UHE do rio Madeira, espera-se que 

pelo menos outros empreendimentos previstos para o futuro breve no contexto 

brasileiro, os devidos estudos, medidas mitigadoras e as devidas precauções sejam 

consideradas de forma antecipada, adequada e plena. Ou seja, deve-se aprender com 

os erros passados para que outras regiões não sofram os danos dessa magnitude ou 

ainda superiores. Até quando?? 
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