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INTRODUÇÃO 

As modificações percebidas no decorrer da Revolução Técnico-Científica, ou 

Terceira Revolução Industrial acompanharam-se uma demanda acelerada de energia. Além disso, o 

crescimento econômico e urbano nos países emergentes ampliou as necessidades de exploração de 

fontes energéticas, trazendo como conseqüência a degradação desenfreada do meio ambiente, 

complicações climáticas e urgência em buscar fontes energéticas renováveis e menos poluentes 

(LEAL & LEITE, 2007; GOLDEMBERG & LUCON, 2007; SUAREZ et al, 2009). 

O município de Porto Velho é abastecido por energia oriunda de derivado fóssil 

(diesel) das termelétricas com custos de geração, operação e manutenção elevada. Com a 

construção das hidrelétricas do Madeira, Santo Antônio e Jirau, pretende-se substituir a energia 

considerada poluente por energia dita barata, limpa e renovável. A preocupação são os impactos 

econômicos, sociais e ambientais causados por esses empreendimentos (BRASIL, 2010; MORET & 

FERREIRA, 2009). 

A hidroeletricidade é uma das opções para a redução de CO2 e a sua produção 

acarreta problemas à natureza. As barragens construídas para melhor aproveitamento da energia 

proporcionam a formação de imensos lagos causando vários danos como a condenação das terras 

férteis, dos recursos florestais e minerais, dizimação e extinção de espécies, tornam-se centros 

transmissores de doenças, há o desmoronamento das margens e o assoreamento do leito do rio. 

Outra conseqüência da modificação do ciclo da água é o comprometimento da vida aquática e 

reprodução dos peixes (LEONEL, 1998; RIGOTTO, 2009; MORET & GUERRA, 2009). 

Por isso, antes de se investir nessa energia é imprescindível realizar séries de 

estudos e avaliações estratégicas para descobrir os impactos ao meio ambiente e sua influência a 

comunidade. Agressões ambientais, modificações paisagísticas, qualidade de vida, desenvolvimento 

econômico e sustentável devem ser estudados e avaliados (LUCCI et al, 2003; LEAL & LEITE, 2007). 

Construções de grandes empreendimentos atraem momentos de prosperidades 

característicos. Espera-se da Capital do Estado de Rondônia crescimento demográfico, social e 

econômico com o aparecimento de novos pólos industriais e aumento da qualidade de vida com a 

consolidação do ciclo econômico energético. Resta conjeturar se esse novo ciclo propiciará o 

surgimento também de soluções ou não aos problemas já existentes. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar os prováveis impactos que ocorrerá com a construção das Usinas 

Hidrelétricas no Rio Madeira, com base nas informações colhidas nas instituições públicas sobre o 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico do município de Porto Velho e quais as medidas 
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preventivas tomadas quanto aos impactos. 

 

METODOLOGIA 

Através de revisão bibliográfica, análise de gráficos, mapas, documentos 

governamentais e imagens de satélite foram avaliados as diferentes dinâmicas das transformações 

ocorridas no município com a chegada das usinas. Foram ainda abordados e entrevistados 

voluntariamente operários da usina com a finalidade de investigar o processo de acomodação na 

cidade. Realizou-se também profunda observação do espaço de crescimento do perímetro urbano do 

município. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desde a aprovação, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis (IBAMA), do estudo de impacto ambiental no rio Madeira feito pelas construtoras das 

usinas do Madeira em 2006, a cidade tem passado por transformações no seu perfil social, 

econômico e paisagístico, pois esperam das usinas prosperidade e infraestrutura. As modificações 

decorrentes a esse processo já são consideradas o nascimento de um novo ciclo econômico na 

região: o energético. 

A vinda de pólos comerciais e industriais tem estimulado às grandes construções 

civis. O grande contingente de trabalhadores vindos de outras cidades aumenta a busca por moradia. 

Como a cidade não foi estruturada para receber esse surto populacional, têm ocorrido lotações em 

hotéis, apartamentos residenciais na periferia e centro da cidade, aumento do preço dos alugueis e 

insatisfação nos serviços prestados.  

Entre 2007 e 2009 Porto Velho recebeu as construções de shoppings centers, 

grandes prédios comerciais e residenciais, viadutos e passarelas. Além de projetos turísticos e de 

lazer, como de revitalização do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Não se pode afirmar 

que os empreendimentos e projetos são devidos à chegada das usinas, mas que são reflexos, já que 

antes não se cogitavam tanto.  

Outro fator importante a destacar é o aumento da frota de veículos no município. 

Dados do IBGE revelam Porto Velho com a décima pior renda per capita do país, de R$ 11,7 mil. 

Mesmo com a crise econômica mundial de 2009, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

aponta a mesma com a expansão da frota acima de 15%, o maior crescimento do Brasil. Para 

Secretária Municipal de Transportes - SEMTRAN, o aumento não decorre apenas do surto 

populacional provocado pelo impacto gerado pela construção das usinas. Mas em função da 
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instalação de obras afins, o aumento do poder aquisitivo e a facilidade de se obter um carro 

financiado. 

Ainda, a tomada de algumas ruas porto velhenses por automóveis preocupa por 

faltar planejamento público e pelo fato de já conviver com congestionamentos. Foi comprovado 

durante a pesquisa que na Avenida Jorge Teixeira (figura 1) o tempo de exposição/dia dos motoristas 

chega à aproximada 1hora. Isso, devido a Avenida compor o principal eixo econômico entre Porto 

Velho e os municípios do sul e sudeste do país e por dar acesso às zonas norte, sul, leste e centro da 

cidade. 

 

FIGURA 1. CONGESTIONAMENTO NA AVENIDA JORGE TEIXEIRA. 

 
Imagem: Landerson Gutierres, 2010. 

 

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, para fazer frente à crescente demanda do 

trânsito da Capital, trabalhará várias ações integrando obras de infra-estrutura viária. Em 2009 

iniciaram-se na cidade as obras de seis viadutos na BR-364 com a intenção de solucionar os pontos 

mais críticos de congestionamentos na cidade.  

As grandes obras vindas para Porto Velho têm acelerado as modificações 

paisagísticas. Áreas urbanas e florestais já apresentam mudanças notáveis no seu atual perfil (figura 

2). Ou seja, a floresta tem dado espaço para a expansão da “civilização branca”, deixando impactos 

sociombientais e aparência de uma cidade “desenvolvida” na floresta. Devido à falta de estudos, 

posicionamento e ações do poder público, outros fortes impactos urbanos gerados são violências, 

falta de água potável, infra-estrutura e o aumento da demanda por saúde e educação. O 

desmatamento influenciado pela construção das usinas e expansão urbana da cidade tem-se 

discutido por autoridades locais, entretanto, sem muito sucesso.  

O alagamento de grandes áreas que serão formados pelos reservatórios das 

hidrelétricas tem influenciado de maneira irreversível o modo de vida das populações locais. As 

famílias deslocadas para outras regiões dificilmente têm o mesmo modo de vida e se vêem obrigadas 
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a se reorganizarem nesses locais, onde podem ou não se adaptar e terem sua qualidade de vida 

deteriorada. Segundo a Prefeitura, as famílias atingidas pelos reservatórios estão sendo assentadas, 

indenizadas ou receberão carta de crédito. Porém, moradores dessas regiões afirmam haver 

irregularidade na parte dos acordos propostos. 

 

FIGURA 2. VISTA AÉREA DA CIDADE DE PORTO VELHO FRENTE AO RIO MADEIRA 

 
Fonte: Skyscrapercity, 2009. 

 

Levantes sociais tem surgido cada vez mais na cidade. Representantes dos 

povos indígenas, ribeirinhos e garimpeiros se mostram revoltados com o descaso e a falta de 

cumprimento dos acordos por parte dos consórcios devido às irregularidades nas verbas 

indenizadoras das obras das usinas no rio Madeira. 

Numa das audiências ocorrida no Distrito de Mutum-Paraná, no mês de abril e 

publicada no Jornal eletrônico Rondônia ao Vivo, o representante dos garimpeiros denunciou que 

muitos dos trabalhadores de extração de minério já estão abandonados e passando fome. O líder da 

tribo Kaxarari, diz que a Funai como órgão responsável pelas comunidades indígenas, foi 

irresponsável a partir do momento em que não se envolveu no processo de indenizações, “tem muita 

gente sendo pressionada a aceitar o que eles determinam, estamos só nessa luta, a FUNAI  é 

omissa”. Junto a esses depoimentos pode ser acrescentado do representante dos moradores de 

Mutum-Paraná “[...] É fato que um produtor que recebe em média 2 mil reais por mês, receba uma 

indenização compatível.  Mas vocês vêem aqui nos fazer uma proposta indecente de dar um salário 

mínimo por mês durante um ano?”. 

Sobre a definição com precisão dos impactos sociais e ambientais causados pela 

construção das hidrelétricas do Madeira ainda não são todos conhecidos. De acordo com Moret e 

Ferreira (2009) os estudos feitos pelas construtoras só foram realizados numa pequena área da bacia 

do rio e com resultados insuficientes. Teve também falha das leis ambientais, devido o licenciamento 
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não obedecer ao Estatuto da Cidade, que no art. 36 afirma a necessidade de elaborar o “Estudo de 

Impacto de Vizinhança” (EIV) para empreendimentos que produzam impactos entorno da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração que a dinâmica territorial da Amazônia atual tem sido 

marcada pela persistência do ciclo pecuária-desflorestamento-madeireira, conflitos sociais, grilagem 

de terras, extração ilegal da madeira, queimadas e a extração de minérios (VIANA et al, 2007), podem 

acrescentar a essa ordem os projetos de usinas hidrelétricas, por provocar mudanças desastrosas ao 

espaço natural amazônico. 

No caso especifico do município de Porto Velho, as modificações são bastante 

visíveis e presenciáveis. Mudanças no perfil populacional, socioeconômico e ambiental influenciam as 

características dessa cidade amazônica, que aos poucos tem perdido sua característica regional. 

No referido a oferta de eletricidade, as UHE`s do Madeira não barateará ou 

suprirá a demanda energética, visto que a energia elétrica produzida é para atender o mercado do 

centro sul do Brasil (MORET & GUERRA, 2009). 

Os impactos estudados pelas construtoras não foram o suficiente para elaborar 

um plano de ação que alcançasse todas as comunidades atingidas pelos impactos socioambientais 

das usinas e as expectativas em relação ao desenvolvimento socioeconômico esperado pelo governo, 

podem não ser correspondidos. 

A cidade apresenta um crescimento econômico significativo decorrente da 

criação e instalação de empresas. Entretanto a economia gerada continuará concentrada na mão de 

poucos porque não há políticas públicas com o objetivo de distribuir recursos e/ou alterarem 

positivamente a qualidade de vida da população local. 
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