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usos dos recursos naturais na Cidade de Porto Velho a partir da construção das Usinas
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RESUMO

A construção de usinas hidrelétricas (UHE) condiciona um processo novo de urbanização e de
transformação do espaço e da qualidade de vida da população envolvida. Um megaprojeto
como esse pode provocar grandes mudanças ao local de sua instalação e ao seu entorno. Tais
transformações podem ser chamadas de mudanças revolucionárias. A Teoria do Equilíbrio
Pontuado desenvolve três conceitos fundamentais denominado de estrutura profunda,
períodos de estabilidade e períodos de revolução, e consiste na afirmação de que os sistemas
evoluem através da alternância de períodos de equilíbrio, em que as estruturas subjacentes
persistentes permitem apenas mudanças incrementais e, períodos de revolução, quando são
fundamentalmente alteradas. Nos sistemas envolvidos nesse cenário, notadamente nos
sistemas sociais, os distúrbios causam variações que, após um ordenamento, podem ou não
serem retidas e reconfigurarem uma nova estrutura profunda. Utilizando de uma pesquisa
qualitativa e exploratória, este estudo objetiva compreender as mudanças ocorridas na cidade
de Porto Velho, a partir da construção das UHE do Complexo do Madeira. Os resultados
demonstram que a maioria das variáveis deste estudo passou por períodos revolucionários,
porém somente algumas sofreram revolução que foram capazes de alterar suas estruturas
profundas. Dentre os distúrbios observados, o alagamento, a desapropriação e a migração,
foram os que causaram consequências capazes de transformar o sistema social do Município
de Porto Velho de maneira significativa. Porém, apesar das mudanças ocorridas, não se pode
considerar que houve equilíbrio pontuado, no sistema social de Porto, de forma generalizada.

Palavras-chaves: Complexo do Madeira. Equilíbrio Pontuado. Hidrelétricas. Megaprojeto.
Mudança Revolucionária.

FERREIRA, Rozangela Gomes. Changes in the social structure, environmental
conservation and uses of natural resources in the City of Porto Velho from the
construction of the Hydroelectric Power Plants of the Madeira Complex. Dissertation 121
p. Postgraduate Program in Administration - PPGA (Master in Administration). Federal
University of Rondônia Foundation - UNIR. Porto Velho, 2018.

ABSTRACT

The construction of hydroelectric plants (HPP) conditions a new process of urbanization and
transformation of the space and quality of life of the population involved. A megaproject like
this can cause major changes to the location of your installation and your environment. Such
transformations can be called revolutionary changes. The Punctuated Equilibrium Theory
develops three fundamental concepts called deep structure, periods of stability and periods of
revolution, and consists in the assertion that systems evolve through the alternation of periods
of equilibrium, where the persistent underlying structures allow only incremental and ,
periods of revolution, when fundamentally altered. In the systems involved in this scenario,
notably in social systems, disturbances cause variations that, after an ordering, may or may
not be retained and reconfigured a new deep structure. Using a qualitative and exploratory
research, this study aims to understand the changes that occurred in the city of Porto Velho,
from the construction of the Complex of the Madeira Complex. The results show that most of
the variables in this study went through revolutionary periods, but only a few suffered a
revolution that was able to alter their deep structures. Among the disturbances observed,
flooding, expropriation and migration, were the ones that caused consequences capable of
transforming the social system of the Municipality of Porto Velho in a significant way.
However, despite the changes that have taken place, it can not be considered that there was a
punctuated equilibrium, in the social system of Porto, in a generalized way.
Keywords: Madeira Complex. Equilibrium Punctuated. Hydropower plants. Megaproject.
Revolutionary Change.
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1 INTRODUÇÃO

As bacias do Madeira, Tapajós, Xingu e Trombetas, concentram 90% do potencial
energético da bacia do Amazonas, compondo a estratégia de aumento energético no país. No
estado de Rondônia foram construídas as Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no
Rio Madeira, com potencial para gerar 6.450MW de energia, ambas pertencentes ao território
do município de Porto Velho, mas com o objetivo de fornecer energia para o sul do Brasil
(PLANO NACIONAL DE ENERGIA, 2007).
A construção das hidrelétricas do Complexo do Madeira é considerada um
megaprojeto que, segundo Gellert e Lynch (2003), pode ser definido com um projeto que
transforma paisagens rapidamente, intencionalmente e de forma muito visível, e exige
aplicações coordenadas de capital e poder estatal. Miller e Hobbs (2005) asseveram que uma
característica importante dos megaprojetos é o alto nível de incertezas presentes ao longo de
todo o ciclo de vida deste tipo de projeto, bem como a variedade da natureza das questões a
serem tratadas conforme seu andamento e a sua formatação além da influência das condições
para o seu desenvolvimento. Davies et al (2009) citam alguns itens necessários para o sucesso
de um megaprojeto: boa gestão de processos, investimento em aprendizagem e inovação e boa
capacidade gerencial.
Tanto a sociedade quanto o meio ambiente são fatores principais envolvidos em um
processo de construção de hidrelétricas. Desta forma, a análise socioambiental é um
componente necessário no planejamento da implantação de um megaprojeto. Sobre o termo
socioambiental, Do Nascimento e Da Paula Laranja (2008) defendem que a concepção de
meio ambiente não pode excluir a sociedade, deve sim, compreender que sociedade,
economia, política e cultura fazem parte de processos relativos à problemática ambiental
contemporânea - sociedade como componente e como sujeito dessa problemática.
Desta forma, não há como se referir a esse megaprojeto sem mencionar questões
relacionadas à sustentabilidade, tema esse que comumente é confundido com o termo
desenvolvimento sustentável. Dovers e Handmer (1992) conceituam sustentabilidade com a
capacidade de um sistema humano, natural ou misto, resistir ou se adaptar à mudança
endógena ou exógena por tempo indeterminado. Para os autores, o desenvolvimento
sustentável é uma via de mudança intencional e melhoria que mantém ou aumenta esse
atributo do sistema, ao responder às necessidades da população presente, em suma, o
desenvolvimento sustentável é o caminho para se alcançar a sustentabilidade, isto é, a
sustentabilidade é o objetivo final, de longo prazo.
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Outro fator importante é que um megaprojeto, como a construção de uma hidrelétrica,
necessita de tecnologia com alto aparato tecnológico e condiciona um processo novo de
urbanização e de transformação de seu espaço, do cotidiano do lócus social e, com isso, da
qualidade de vida desta população. As relações sociais novas resultantes desse processo
tendem a transformar as modalidades de vida das pessoas, considerando os modos
tradicionais. Nesse contexto, emergem novos grupos sociais, formando diferentes núcleos
urbanos decorrente da migração de pessoas oriundas de outros estados e municípios de
Rondônia (SILVA, 2013).
Isto leva ao entendimento de que a construção de usinas hidrelétricas traz grandes
mudanças ao local de sua instalação e ao seu entorno. Tais mudanças causam transformações
que podem ser chamadas de mudança revolucionárias. Sobre isto Gersick (1991) posiciona-se,
a partir da Teoria do Equilíbrio Pontuado, afirmando que as organizações se desenvolvem e se
adaptam ao ambiente em que se inserem e que as mudanças podem ser planejadas e
gerenciadas. Acrescenta ainda que os conceitos fundamentais do equilíbrio pontuado se
referem à estrutura profunda, os períodos de estabilidade e os períodos de revolução.
A estrutura profunda é uma rede de escolhas interdependentes em que as unidades do
sistema são organizadas e caracteriza-se por ter partes diferenciadas, que trocam recursos com
o ambiente com o objetivo de sustentar esta diferenciação (GERSICK, 1991). Wollin (1999),
em sua contribuição para a Teoria do Equilíbrio Pontuado, defende que a estrutura profunda
mencionada por Gersick é multinível, salientando que esta é formada por subsistemas ou
grupos que existem em níveis mais marginais, os quais estão contidos dentro de subsistemas
que pertencem aos níveis mais fundamentais.
Durante os períodos de estabilidade, os sistemas mantêm a estrutura profunda,
procurando não sofrer influências internas e/ou externas e buscam avanços incrementais que
melhorem o desempenho (GERSICK, 1991). Porém, neste período, as mudanças podem
existir, mesmo que de forma limitada (WOLLIN, 1999).
Os períodos revolucionários são caracterizados por grandes mudanças internas ou
ambientais que originam rompimento da estrutura profunda. Os resultados obtidos com estas
mudanças poderão ou não melhorar o sistema.
No que diz respeito à sistemas, Luhmann (1977) defende que o estudo sistêmico da
sociedade possibilita o processo de conhecimento deste mundo contemporâneo complexo,
pois, mesmo entendendo a sociedade contemporânea como uma sociedade complexa,
fragmentada e cada vez mais dividida em subsistemas, o social será apenas a interpretação
dessas variáveis de subsistemas diversos.
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Parsons (1951) afirma que sistemas sociais são os constituídos por estados e processos
de interação social entre unidades de ação. Na teoria do sistema geral da ação, o sistema
social é definido como um dos seus quatro subsistemas primários, juntamente com sistemas
culturais, os sistemas de personalidade e os organismos comportamentais, os quais se
distinguem por suas funções; integração; manutenção de padrão, realização de objetivos e
adaptação, respectivamente (PARSONS, 1974).
Contrapondo a ideia de Parsons, que na Teoria dos Sistemas enfatiza a ação, Luhmann
(1973) defende que a comunicação é o ponto principal da teoria. Para este autor, sistemas
sociais operam a partir de processos comunicativos (communication), que são formados por
três parcelas complementares - informação, participação e compreensão, das quais apenas a
informação pode ser originária do ambiente.
Esta abordagem teórica remete a urbanização de Rondônia em função dos
desdobramentos dos processos de integração da Amazônia, o que não foi diferente com o
mesmo processo em Porto Velho, uma vez que as políticas implantadas para a incorporação e
ocupação do Estado impactaram diretamente a formação social e espacial de Porto Velho, a
capital do Estado. Sendo assim, a análise do processo de ocupação e urbanização de Porto
Velho precisa levar em consideração a discussão sobre impactos, evolução urbana e os efeitos
econômicos sob o município, antecedendo a construção das usinas que formam o Complexo
Hidrelétrico do Madeira.
Os ciclos populacionais de Porto Velho foram quatro e decorreram de movimentos da
economia, a exemplo do ciclo da borracha, do ouro e da construção de ferrovias e rodovias
(BEZERRA, 2010). Na sequência histórica do desenvolvimento econômico do estado e,
consequentemente, de Porto Velho, segundo COBRAPE (2006), há a implantação dos
projetos de colonização e dos projetos de desenvolvimento institucionais. Esses, direta ou
indiretamente, consolidaram a economia do estado sob uma base agropecuária e extrativista
(SILVA, 2013). Considera-se a construção das UHEs do Madeira como o 4º ciclo.
O potencial hídrico do Rio Madeira despertou interesse por Porto Velho e culminou na
construção de duas Usinas Hidroelétricas (UHEs) no Estado: Santo Antônio e Jirau. Tal
fenômeno colocou a Região como destaque nacional, evidenciando sua potente geração de
energia elétrica, tornando-a um forte atrativo econômico e de desenvolvimento no setor
elétrico.
O Complexo do Madeira foi tratado no setor de geração e transmissão de energia
como a ―ponta de lança‖ do ―avanço da fronteira elétrica‖ no Brasil e pelo governo como uma
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obra fundamental para equilibrar a demanda e a oferta de energia elétrica entre 2010 e 2012
(MONTEIRO, 2011, p. 03).
As hidrelétricas são obras que servem para aproveitar a energia contida no fluxo das
águas do rio a fim de gerar energia elétrica. O objetivo das Usinas Hidrelétricas do Madeira
era que fossem geradas 6.450MW de energia. A barragem da Usina de Santo Antônio está
localizada a 10 km da cidade de Porto Velho, enquanto a da Usina de Jirau encontra-se
localizada a 136km de Porto Velho (ROCHA e BRITO, 2013).
Diante deste contexto é possível que o sistema social da cidade de Porto Velho,
durante a construção das Usinas Hidrelétricas do Complexo do Madeira, tenha vivenciado um
período em que a inércia de sua estrutura profunda tenha sido quebrada, fato que pode ter
promovido um período revolucionário.

1.1 Problema de Pesquisa

Na implantação de megaprojetos como a Construção do Complexo do Madeira, os
impactos incidem sobre os níveis ambiental, social, cultural e econômico, porém, as
mudanças que passam a compor o território, vão para além das que constam nos estudos de
impactos e extrapolam a área alagada, passando a ser geridas pela administração pública e não
mais pela empresa construtora (CAVALCANTE, 2012).
O Instituto POLIS foi contratado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho (PMPVH)
para desenvolver uma análise do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e Relatório de
Impactos Ambientais (RIMA), o qual teve como objetivo geral demonstrar que o município
tinha competência legal frente ao empreendimento para tratar e exigir as medidas mitigadoras
e compensatórias no licenciamento ambiental das usinas do Rio Madeira, porquanto tais
impactos interferiam diretamente na Administração Local.
Dentre os resultados apresentados o Instituto destacou que: não havia definição de área
de influência indireta para o meio socioeconômico equivalente ao limite geográfico do
município de Porto Velho; que a área de estudo considerou parte da população do município
de Porto Velho, desconsiderando comunidades e assentamentos do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) também afetada pelo empreendimento; ausência de
ações para as oscilações da empregabilidade durante o período das obras; falta de Avaliação
Ambiental Integrada considerando o conjunto de projetos estruturantes para a região; as
medidas compensatórias, em sendo técnicas ou financeiras, geram o risco de justificar
qualquer projeto com base na compensação de seus efeitos, trazendo, de qualquer maneira,
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prejuízos ao meio ambiente; não houve participação da sociedade civil nos estudos de
inventário hidrelétrico, de viabilidade dos empreendimentos e na elaboração do termo de
referência; falta proposta efetiva de mitigação para a maioria dos impactos sociais;
identificação parcial de impactos urbanísticos e sociais do empreendimento na cidade de
Porto Velho; falta mensuração dos impactos urbanísticos e sociais do empreendimento na
cidade de Porto Velho; ausência de detalhamento dos programas a serem adotados para
mitigação dos impactos, o que impossibilita a discussão com a prefeitura local e com a
sociedade civil para o processo de licenciamento ambiental.
Diante de questões como estas o processo de licenciamento ambiental foi marcado por
protestos da sociedade civil e ações judiciais. Foram realizadas de audiências públicas (AP)
no distrito de Jacy-Paraná; na sede do município de Porto Velho; no distrito de Abunã; e no
distrito de Mutum-Paraná, visando suspender o processo de licenciamento ambiental.
(FONSECA et al, 2013). Há registros da insatisfação de representantes da sociedade civil
quanto ao momento de realização das audiências.
Nestes casos, as audiências públicas formais, de caráter obrigatório, ocorreram, assim
como determinam as resoluções do Conama, somente após a publicação do EIA e seu
respectivo relatório de impacto do meio ambiente (Rima). Neste momento, decisões
importantes já haviam sido tomadas, como a definição dos temas a serem analisados no EIA.
Além disso, as reduzidas possibilidades de participação social em momentos anteriores ao
licenciamento causaram insatisfação e trouxeram para os debates do licenciamento temas que
deveriam ter sido amplamente discutidos anteriormente, como a escolha do local para o
empreendimento e a definição das principais características do projeto (FONSECA et al,
2013).
Os processos preparatórios às APs visaram incluir populações ribeirinhas, mas
excluíram outras populações tradicionais. Faltou uma conexão clara entre estas reuniões com
populações tradicionais e as audiências públicas formais. No entanto, apesar das falhas, estes
processos contribuíram, mesmo que de maneira limitada, para a inclusão no debate das
populações envolvidas, evidenciando a necessidade de sua ocorrência (FONSECA et al,
2013).
O desenho da audiência é parte importante da metodologia. Mas também é
fundamental ter atenção à metodologia empregada por mediadores e coordenadores durante o
evento. Tal metodologia direciona a participação e indica como será feita a sistematização das
contribuições da sociedade. Uma das principais críticas com relação às audiências de Santo
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Antônio e Jirau foram que elas não contaram com uma metodologia que permitisse a
sistematização das contribuições por gestores (FONSECA et al, 2013).
No que diz respeito a estas questões que geraram impasse, já no início da obra, duas
situações foram observadas: a primeira surge com a construção do canteiro de obras, haja
vista que para tal construção já era necessário desapropriar moradores da região. A outra
surge quando se faz necessário deslocar pessoas e reassentá-las em outro local bem diferente
do meio na qual se encontram inseridas, pois, futuramente, suas residências seriam atingidas e
alagadas a partir do funcionamento da usina, e o conflito ocorre devido às áreas na qual estão
residindo e trabalhando, por serem produtivas, são fonte de renda para essas pessoas (BRITO,
2013).
Os impactos foram ambientais, sociais, culturais e econômicos, como exemplo: má
utilização de recursos naturais; desocupação desestruturada de terra; desentendimentos devido
à posse de terras e seu uso; diminuição do índice de qualidade de vida dos residentes;
aumento do fluxo migratório de trabalhadores, tendo como consequência o aumento da
demanda e a pressão sobre os serviços básicos e os serviços públicos essenciais, agravando
assim a carência de tais serviços de abastecimento de água tratada, a inadequação dos serviços
de coleta de lixo e esgotos domésticos, os serviços públicos de segurança, transportes,
educação e o atendimento à saúde da população (BRITO, 2013; SILVA, 2013).
Outro fato importante a esse respeito é que a área estimada a ser alagada pelo
empreendimento seria de 100 a 200 km², o que inundaria a área rural e urbana de Porto Velho
(RO), especialmente o Distrito de Mutum-Paraná, o que totalizaria, a princípio, 878 imóveis.
Os deslocamentos compulsórios decorrentes da construção da UHE Santo Antônio atingiriam
cerca de 1.645 pessoas, segundo o EIA/ RIMA, e 10.000 pessoas, segundo o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB), sendo 214 famílias somente no núcleo urbano de MutumParaná. Os dados oficiais apontam que 1.762 de pessoas foram atingidas (Santo Antônio
Energia).
Por serem recentes, muitas das transformações ocorridas foram bastante perceptíveis à
população, a exemplo da brusca elevação dos preços das terras na região, da elevação dos
preços de serviços e de mercadorias e do aumento de migrantes, que vieram em busca de uma
oportunidade de melhoria de vida.
O aumento nos valores de imóveis prejudicou os atingidos, visto que o dinheiro da
indenização, praticamente tabelado pelo empreendimento, dificultou ou inviabilizou a
aquisição de um novo imóvel. Em síntese, houve uma explosão demográfica e uma repentina
alta no custo de vida em uma capital com alto déficit de saneamento básico, de transporte
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público e sem condições de suportar o aumento de cerca de 100.000 pessoas, número
estimado pelo MAB.
Os conflitos sociais circundaram a disputa pela terra e por uma vivência digna, já que,
mais uma vez, foi rompido o vínculo das comunidades com o rio; foi posto em risco o modo
de vida ribeirinho, calcado na coleta de frutos, na pesca e no uso da farinha de mandioca,
elementos básicos de sua dieta alimentar. Com o alagamento, culturas agrícolas (melão,
mandioca, melancia, milho, abóbora) e extrativistas (castanha e outros frutos tipicamente
amazônicos, a exemplo do açaí) foram atingidas, além da pesca, do garimpo e do turismo (que
era comum, por exemplo, na comunidade de Santo Antônio). As culturas de várzea praticadas
pelos ribeirinhos do Madeira foram dizimadas ante à oscilação do rio que ―lavou‖ a terra.
A comunidade que morava nas proximidades da extinta Cachoeira Santo Antônio,
embora continue a residir nas proximidades, não mais pode realizar a pesca nas rochas, que
era uma prática típica; como as quedas foram alagadas, o turismo diminuiu abruptamente; e,
embora haja uma praia na localidade, os moradores reclamam da ausência dos peixes e da
impureza da água. Em outras palavras, mesmo com o contato com a ―água‖, o estilo de vida
ficou alterado, pois esse contato esbarra em barreiras impostas, direta ou indiretamente, pelo
empreendimento (RIBEIRO, 2013).
Nessas circunstâncias além dos laços comunitários sofrerem grandes abalos, há
também uma forte influência negativa na economia local (que é devastada), na saúde das
pessoas, em razão de alteração dos hábitos alimentares e da contaminação da água. Os
impactos são mais significativos e visíveis do que os ganhos prometidos pelo
empreendimento (ARAÚJO e MORET, 2016).
Diante do exposto, percebe-se que, apesar dos estudos dos impactos ambientais que
antecederam à construção das hidrelétricas do Complexo do Madeira (EIA/RIMA e PBA), o
megaprojeto ocasionou diversos fatores negativos (BRITO, 2013; SILVA, 2013),
corroborando com a ideia de que a construção de reservatórios para a geração de energia
elétrica provoca impactos nos meios físico, biológico e social que causam alterações na
economia das regiões afetadas pelas usinas hidrelétricas. Essas regiões absorvem os custos
sociais, econômicos e ambientais associados à construção e operação de uma usina, enquanto
os benefícios energéticos são distribuídos às demais regiões do País (MAGALHÃES, 2006;
SILVA, 2007; FERNANDES, 2010; CAMPOS, 2010). Desta forma, é possível verificar que
esses impactos ocasionaram mudanças nos sistemas que envolvem a natureza, a sociedade e
os recursos da cidade de Porto Velho.
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No que diz respeito aos sistemas, observa-se que tanto grandes mudanças no ambiente
externo como alterações internas podem promover uma transformação revolucionária
(SANTOS, 2011) e, considerando a importância dos processos de mudança promovidos pelas
revoluções do equilíbrio pontuado na transformação dos sistemas, uma vez que as
transformações ocorrem a partir de um conjunto de pequenas mudanças incrementais, que
podem não gerar uma transformação organizacional, ou através de mudanças radicais, como
as provocadas com a construção do complexo hidrelétrico, verifica-se a importância de
analisar os impactos que esse megaprojeto provocou na cidade de Porto Velho.
A partir de tais considerações, este estudo propõe-se a responder a seguinte questão de
pesquisa: Que mudanças ocorreram na estrutura social, conservação ambiental e usos dos
recursos naturais da cidade de Porto Velho, com a construção do Complexo do Madeira?
As concepções de Gersick sobre a teoria do equilíbrio pontuado são suportes para o alcance
dos objetivos propostos, contribuindo para a obtenção da resposta à questão de pesquisa
supracitada.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral
 Identificar as mudanças ocorridas na estrutura social, conservação ambiental, usos dos
recursos naturais da cidade de Porto Velho, com a construção do Complexo do
Madeira.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Identificar o contexto da cidade de Porto Velho no período anterior a construção do
UHE do complexo do Madeira quanto à estrutura social, à conservação ambiental e
aos usos dos recursos naturais;
 Descrever as mudanças ocorridas na cidade de Porto Velho no período posterior à
construção das UHE do complexo do Madeira quanto à estrutura social, à conservação
ambiental e aos usos dos recursos naturais;
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 Analisar as mudanças nas estruturas ―profundas‖ da cidade de Porto Velho após a
construção das UHE do Complexo do Madeira considerando a estrutura social, a
conservação ambiental e usos dos recursos naturais;
 Avaliar se houve mudança revolucionária na estrutura profunda da cidade com a
construção das UHE do Complexo do Madeira.

1.3 Justificativa
Em 2008 iniciou a construção da UHE Santo Antônio, sendo o seu período de
concessão de 35 anos (2043), com um custo estimado de R$15,05 bilhões e com
financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (R$
6.135.172.400,00), do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) e do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte (FNO), além de um custo previsto na casa dos R$1,7 bilhão após
o ano de 2014 (ANEEL, 2014). A UHE Santo Antônio foi construída com capacidade para
gerar 3150,4MW, com um custo de KW instalado de R$4.286,00/KW (Observatório
Socioambiental de Barragens, 2014).
O determinante para implantação desse megaprojeto é que a bacia do Rio Madeira
possui 1.420.000 Km², dos quais, 7% encontram-se no Peru, 45% na Bolívia e 48% em
território Nacional, cobrindo os estados de Rondônia, Amazonas, Acre e Mato Grosso. A
bacia em questão corresponde a 23% da bacia Amazônica e contribui com 15% do volume de
água do Rio Amazonas (NUNES, 2004).
A magnitude volumétrica e de abrangência de área da bacia lhe confere o papel
estratégico no contexto de consolidação das redes de conexão para circulação (transporte e
energia) na escala regional, nacional e continental, conforme preconizado nos estudos da
Corporação Andina de Fomento (CAF), para a interligação de um sistema de navegação
interior, com toda a malha fluvial navegável do território nacional (NASCIMENTO et al,
2012).
O complexo hidrelétrico, além de adicionar 6.450 MW ao sistema energético nacional,
prevê também a construção de eclusas para ampliar a navegação já existente à jusante da
Cidade de Porto Velho, em funcionamento desde 1997 (Cf. Fig. 14/D). Essa possibilidade
acrescentará à extensão da Hidrovia do Madeira – Amazonas mais 260 km à montante de
Porto Velho, onde a navegação atual é inviabilizada devido à presença de intrusões graníticas
(INTEROCEAN, S/D; NUNES, 2004; SILVA, 2008).
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O processo de licenciamento, devido ao tamanho e importância desse megaprojeto,
tornou-se complexo, fazendo-se necessário o envolvimento de diversas agências e outras
instituições governamentais, o que significou uma diversidade de interesses. Este processo se
iniciou com a autorização do Estudo de Inventário do campo a ser afetado, a análise dos
impactos sociais e ambientais, os programas de mitigação e de compensação desses impactos
consequentes das ações antrópicas, sejam antes, durante ou depois destas e finalizou com as
licenças (ZIMMERLI, 2012).
O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 6.938/81 com o
objetivo de estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades poluidoras, criou
a resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, regulamentou e tornou obrigatório o Estudo de
Impactos Ambientais (EIA) e Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), exigindo tais
estudos para as barragens hidrelétricas, acima de 10 MW e, ainda, a Lei n.9.433/1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e trata inclusive do uso múltiplo da água
(ROSS, 1996; TEIXEIRA, 1998; PIZARRO, 2004; BURSZTYN, 2008).
A partir de tais considerações que envolvem o megaprojeto e as consequentes
influências ao ambiente e à sociedade, este estudo se justifica uma vez que propicia a
compreensão da dinâmica que envolve as mudanças ocasionadas pela construção das usinas
do Complexo do Madeira, bem como suas implicações para o município de Porto Velho.
Observa-se que as construções de UHE no Brasil tendem a ocasionar problemas
ambientais e, como consequência, problemas sociais. Analisar essas mudanças na estrutura
dos sistemas envolvidos pode possibilitar a identificação, bem como a diminuição, como
também a prevenção, de impactos negativos em situações semelhantes.
No que se refere ao estudo sobre períodos revolucionários, bem como outras
concepções oriundas da Teoria do Equilíbrio Pontuado, ressalta-se que pesquisas sobre o tema
ainda são escassas. Desta forma, a concepção de estudos sobre esses aspectos, além de
constituir-se como um interessante campo de pesquisa, possibilita subsidiar a criação de
políticas voltadas ao atendimento das necessidades geradas pelas mudanças ocorridas no
período, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre a temática.

1.4 Estrutura do Trabalho

Objetivando o desenvolvimento do tema proposto, a presente dissertação divide-se em
seis capítulos. Inicia-se com a da introdução, constituída da problematização e justificativa. O
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referencial teórico apresenta os temas: Megaprojetos; Análise Socioambiental; Sistemas
Sociais; Mudanças Revolucionárias e Teoria do Equilíbrio Pontuado.
Na sequência apresentam-se as seções que abordam o referencial teórico; os
procedimentos metodológicos a utilizados na pesquisa; os resultados; a discussão dos
resultados, as considerações finais, os apêndices e, por fim, as referências bibliográficas
utilizadas.

Figura 01 – Estrutura do Trabalho

1. Introdução

Contexto, Problematização e
Objetivos

2. Referencial
Teórico

Teoria do Equilíbrio Pontuado

3. Metodologia

4. Resultados e
Discussões

5. Considerações
Finais

6. Referências

Fonte: Elaborado pelo autor

Procedimentos metodológicos,
método quantitativo coleta e análise
de dados.

Resultados dos impactos

Conclusões, principais mudanças,
limitações do estudo e proposições

Autores da Base Teórica
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1.5 Linha de Pesquisa Governança Sustentabilidade e Amazônia

O Mestrado Acadêmico em Administração abrange a área de concentração Gestão e
Sustentabilidade busca estudar a realidade das organizações, tanto sob a perspectiva das
estratégias, processos decisórios, tecnologia, inovação, liderança e aprendizagem, as quais
representam uma abordagem intraorganizacional, bem como seu transbordamento para o
ambiente organizacional, por um lado. Por outro, lida com aspectos mais amplos como
políticas públicas, relações interorganizacionais, assim como visa compreender o
comportamento de organizações coletivas, com especial atenção à sustentabilidade,
considerando a Amazônia não apenas como locus de pesquisa, mas principalmente como um
conceito institucionalizado na sociedade brasileira. Esta Área de Concentração está dividida
em

duas

linhas

de

pesquisa:

LP1 - Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações e LP2 Governança, Sustentabilidade
e Amazônia.
Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa LP2 Governança, Sustentabilidade e
Amazônia, a qual estuda políticas públicas e desenvolvimento, diferentes modos de
coordenação e relacionamentos interorganizacionais entre os atores sociais, bem como as suas
participações em processos produtivos, considerando a concepção de empreendedorismo
social e coletivo, inserido em um contexto conceitual amazônico. Esta linha tem 3 eixos
temáticos principais:
(1) Políticas Públicas e Desenvolvimento: Este eixo temático pretende estudar as
políticas públicas e sua relação com o desenvolvimento sustentável, com atenção especial às
destinadas ao ambiente amazônico e seus impactos nas diversas perspectivas de análise do
desenvolvimento.
(2) Arranjos e Redes Organizacionais: este eixo temático pretende estudar as variadas
formas de coordenação em redes interorganizacionais inserido no contexto amazônico, que
envolvam as organizações públicas e privadas sob enfoque de arranjos, redes ou cadeia-redes.
(3) Organizações e Ações Coletivas: Estuda as relações entre produção e meio
ambiente, visando entender as formas de organização coletiva, capital social e seu produto
socioeconômico e ambiental.

27

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As referências teóricas utilizadas nesta pesquisa fundamentam-se nas Teorias dos
Megaprojetos (Davies et al ); Sistemas Sociais (Talcott Parsons e Niklas Luhman); Mudança
Revolucionária (Gersick) e Teoria do Equilíbrio Pontuado (Eldredge e Gould, Gersick e
Wollin), além de contribuições acessórias de suporte ao contexto argumentado, conforme
autores citados.

2.1 Megaprojetos

Megaprojetos como projetos Gellert e Lynch (2003) transformam paisagens
rapidamente, intencionalmente e de forma muito visível, e exigem aplicações coordenadas de
capital e poder estatal. Eles usam equipamentos pesados e tecnologias sofisticadas,
geralmente importadas do Norte global e requerem fluxos coordenados de capital financeiro
internacional (Strassman e Wells, 1988). As firmas de construção internacionais, as
instituições financeiras internacionais privadas e públicas e as burocracias de obras públicas
formam comunidades epistêmicas transnacionais que exercem um poder considerável de
apoio a megaprojetos, especialmente em países em desenvolvimento (Goldman 2001). No
entanto, Gellert e Lynch (2003) afirmam que as definições de megaprojetos diferem e que a
maioria delas é inexata e vinculada a tipos específicos de projetos.
De acordo com Gellert e Lynch (2003), os megaprojetos podem ser divididos,
analiticamente, em quatro tipos:


Infraestrutura: portos, ferrovias, sistemas urbanos de água e esgoto;



Extração: minerais, óleo e gás;



Produção: plantações de árvores industriais, zonas de processamento de
exportação e parques de fabricação; e



Consumo: instalações turísticas maciças, shoppings, parques temáticos e
empreendimentos imobiliários.

Segundo os autores, esses tipos de projetos geralmente ocorrem em combinação. As
ferrovias em plantações industriais de açúcar carregam cana para refinarias; Os projetos de
barragens envolvem estradas e linhas de energia. Muitos desenvolvedores de megaprojeto
constroem habitação para trabalhadores, beneficiários de projetos ou pessoas deslocadas, ou
seja, uma atividade pode ser associada a megaprojetos múltiplos.
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Segundo Miller e Hobbs (2005), os principais projetos de infraestrutura são
classificados como megaprojetos e são, qualitativamente, mais complexos e com maior risco
além de demandarem regimes de governança diferenciados se comparados aos outros projetos
com menor risco no seu empreendimento. Outra característica importante dos megaprojetos é
o alto nível de incertezas presentes ao longo de todo o ciclo de vida deste tipo de projeto bem
como a variedade da natureza das questões a serem tratadas conforme seu andamento e a sua
formatação além da influência das condições para o seu desenvolvimento.
O número crescente de projetos de infraestrutura está sendo proposto e construído em
todo o mundo. Um megaprojeto é um investimento de US $ 1 ou mais para construir as
infraestruturas físicas que permitem que pessoas, recursos e informações se movam dentro de
edifícios e entre locais em todo o mundo. As organizações responsáveis pela produção de
megaprojetos enfrentam um "paradoxo de desempenho". Apesar do crescimento do número e
das oportunidades para se beneficiar da aprendizagem, as megaprojetos continuam com
registros de desempenho ruins. A maioria é mal sucedida em relação ao seu tempo original,
custo, qualidade e objetivos de segurança, bem como suas previsões de receita esperadas
(DAVIES et al, 2009).
Cada megaprojeto tem sua própria economia interna, estrutura de governança e
sistema de produção estabelecido temporariamente. O resultado típico é composto por
milhões de componentes, projetados e produzidos por muitas empresas diferentes. Embora o
objetivo de um megaprojeto seja criar um produto único, os processos envolvidos em sua
produção podem ser progressivamente padronizados, simplificados e repetidos para melhorar
o desempenho (DAVIES et al., 2009).
Desta forma, a falta de capacidade gerencial pode colocar em risco o sucesso de um
megaprojeto e do empreendimento, Davies et al relatam que suas pesquisas em megaprojetos
identificaram seis processos requeridos para gestão de um megaprojeto:
 Integração de sistemas para coordenar o projeto, engenharia, integração e
entrega de um sistema operacional totalmente operacional;
 Gerenciamento de projetos e programas para apoiar uma cadeia de suprimentos
integrada; tecnologias de design digital para apoiar atividades de projeto,
construção, integração e manutenção;
 Fabricação fora do local, pré-montagem e produção modular, para melhorar a
produtividade, a previsibilidade e a saúde e segurança;
 Logística just-in-time para coordenar o fornecimento de materiais, para
aumentar a velocidade e eficiência; e
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 Integração operacional para realizar testes de sistemas, ensaios e preparação
para entrega às operações.
Segundo estes autores, esses processos formam um sistema de produção que é
coordenado e controlado por um integrador de sistemas. Esta organização deve estabelecer a
estrutura de governança do projeto, assumir a responsabilidade pelo risco, trabalhar com
parceiros em equipes de projetos integradas e liderar uma rede transitória de fornecedores
externos, composta por dezenas de fornecedores de primeira linha, centenas de empreiteiros e
milhares de subcontratados. Uma maneira dos integradores de sistemas melhorarem o
desempenho dos megaprojetos é aprender a implementar inovações com base na
"recombinação" e na "replicação" de um sistema de processos de produção.
Davies et al (2009) defendem a importância de uma boa gestão de processos para o
sucesso de uma megaprojeto. Para eles, em cada megaprojeto, há descontinuidade entre os
processos necessários para o futuro "projeto" e os envolvidos na "operação" do resultado
final. Pesquisas recentes reconhecem que, embora o resultado de um projeto seja único, os
processos podem ser padronizados para melhorar o desempenho. Também destaca as
possibilidades de usar ganhos de experiências de projetos para criar processos replicáveis.
Para alcançar o sucesso na gestão de megaprojetos, as organizações investir na
aprendizagem e inovação, além de estarem dispostas a abandonar a visão amplamente
considerada de que os projetos são empreendimentos totalmente exclusivos. Melhorias na
produtividade, segurança e qualidade dos megaprojetos podem ser obtidas selecionando
processos bem-sucedidos usados em outros contextos e recombinando-os em um sistema para
melhorar a eficiência e eficácia no projeto e execução de projetos. Alternativamente, uma
organização pode adotar, refinar e ampliar uma combinação existente de processos
implementados em um projeto inovador para desenvolver uma abordagem comum que pode
ser replicada em outros megaprojetos. Em ambos os casos, a liderança forte com uma visão
coerente, bem como o uso de indicadores de desempenho e programas de mudança
organizacional, é essenciais para apoiar os novos comportamentos necessários para resultados
bem-sucedidos (DAVIES et al, 2009).
Além das organizações que constroem megaprojetos terem que superar uma
resistência considerável às novas formas de trabalhar, a partir de relacionamentos e
comportamentos que possam encontrar nos mundos tradicionais de construção e
gerenciamento de projetos, as que gerenciam os megaprojetos relacionados à construção de
hidrelétricas, possuem também o desafio de conciliar os próprios interesses com os aspectos
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sociais e ambientais dos locais afetados pelas obras. Considerando esse fato, torna-se
imprescindível para a realização de um megaprojeto a análise socioambiental.

2.2 Análise Socioambiental

As intervenções humanas além dos eventos naturais agravam-se com a deterioração
ambiental e os problemas surgem em todas as escalas, ―os riscos ambientais e a
vulnerabilidade dos ecossistemas, ou das pessoas em relação às dinâmicas e as consequências
ambientais, aprofundam-se e/ou promovem a vulnerabilidade social‖ (HOGAN &
MARANDOLA Jr. 2006, p.24).
Hogan e Marandola Jr, (2006) afirmam que os perigos relacionados e essas questões
podem ser classificados em: naturais (enchentes urbanas, deslizamentos, tempestades)
tecnológicos (contaminação dos solos por produtos químicos, acidentes industriais,
irradiação), além dos provenientes da própria poluição e degradação, como ilhas de calor,
inversão térmica, riscos à saúde e riscos a própria vida.
A crise ambiental contemporânea não pode ser compreendida, nem resolvida segundo
perspectivas que isolam sociedade de natureza ou que ignoram uma delas (DO
NASCIMENTO e DA PAULA LARANJA, 2008). Mendonça, (2004, p.126) afirma que ―o
termo ―sócio‖ aparece atrelado ao termo ―ambiente‖ para enfatizar o necessário envolvimento
da sociedade enquanto sujeito/elemento e parte fundamental dos processos relativos à
problemática ambiental contemporânea.
A concepção de meio ambiente não pode excluir a sociedade, deve sim, compreender
que sociedade, economia, política e cultura fazem parte de processos relativos à problemática
ambiental contemporânea - sociedade como componente e como sujeito dessa problemática
(DO NASCIMENTO e DA PAULA LARANJA, 2008).
No que diz respeito ao termo socioambiental, Mendonça (2004) afirma:
A terminologia socioambiental, [...] não explica somente a perspectiva de enfatizar o
necessário envolvimento da sociedade com elemento processual, mas, é também,
decorrente da busca de cientistas naturais a preceitos filosóficos e da ciência social
para compreender a realidade numa abordagem inovadora [...] (MENDONÇA, 2004,
p. 126).

Corroborando com essa ideia, Troppmair (2000) defende que ―o meio físico‖ não pode
ser estudado ―como produto final, como objetivo, único e isolado em si, mas como o meio
integrado e dinâmico, em que os seres vivos, entre eles, o homem, vivem, se conectam e
desenvolvam suas atividades‖. Assim, insere-se na abordagem ambiental a perspectiva
humana – portanto social, econômica, política e cultural o que parece ser um desafio para uma
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toda geração de especialistas e cientistas (DO NASCIMENTO e DA PAULA LARANJA,
2008).
Sabe-se que, durante o planejamento de um megaprojeto, faz-se necessário analisar a
viabilidade do mesmo, bem como seus possíveis impactos à sociedade afetada e ao seu
entorno, principalmente no que diz respeito à construção de hidrelétrica.
O planejamento é uma função estratégica desempenhada pelo Estado Brasileiro por
força de disposição constitucional. Há quase trinta anos, os planos decenais de extensão
(PDE) constituem um dos principais instrumentos para a garantia do suprimento energético à
sociedade brasileira, orientando ações e decisões, tanto governamentais quanto privadas.
Instituídos originalmente para ordenar os investimentos das empresas estatais, os planos
decenais foram sendo adaptados à medida que o Setor Elétrico se abria à participação do setor
privado. Além disso, desde 2007, a abrangência dos seus estudos foi ampliada, incorporando
uma visão integrada da expansão da oferta e da demanda de diversos energéticos. Mais
recentemente, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima e a Contribuição Nacionalmente
Determinada assumida pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris se impõem como novas
condicionantes ao planejamento da expansão energética. Fica evidente, portanto, que o
princípio fundamental a ser observado na elaboração dos planos decenais é o do contínuo
aperfeiçoamento (PDE, 2026).
O novo ciclo de planejamento energético de médio prazo do governo federal (Plano
Decenal de Expansão 2016 (PDE 2016) prevê uma expansão da capacidade instalada de
geração elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) para o horizonte decenal de 64.130
MW, fazendo com que o parque gerador brasileiro totalize a 212.522 MW em 2026. Mais da
metade do acréscimo de geração no período virá das fontes renováveis não hídricas: pequenas
centrais hidrelétricas, biomassa, eólica e solar. Juntas, as quatro fontes terão um incremento
de 34.476 MW nos próximos dez anos. O parque eólico no país deverá atingir 28.470 MW em
2026, enquanto a solar – que somava apenas 21 MW em 2016 – saltará para 9.660 MW em
dez anos.
Na análise socioambiental do PDE 2016, as hidrelétricas constituem fonte hídrica
renovável, uma vez que tem como combustível a água, em constante renovação pelo ciclo
hidrológico. Além disso, a geração de energia numa usina hidrelétrica não implica em
consumo de água, ficando o recurso hídrico disponível para outros usos após esta etapa.
Justamente por este motivo, a hidroeletricidade é uma fonte economicamente competitiva,
com baixo custo de operação quando comparada a outras fontes. Hidrelétricas, em geral,
apresentam baixa emissão de gases de efeito estufa (CO2 e CH4), principalmente quando
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comparadas a usinas termelétricas que utilizam combustíveis fósseis. Sendo assim, dada a sua
participação atual, a hidroeletricidade é a principal fonte que contribui para a baixa taxa de
emissão de gases de efeito estufa proveniente da matriz elétrica brasileira.
Para o Plano, outro benefício da hidroeletricidade é a flexibilidade operativa, sendo
capazes de assumir, de forma rápida e eficaz, as oscilações de tensão ou de frequência
decorrentes de eventuais desequilíbrios entre oferta e demanda. Usinas hidrelétricas,
principalmente as que possuem reservatórios de acumulação, são tecnologias capazes de dar
suporte à integração de fontes renováveis intermitentes no sistema elétrico, e são eficientes no
armazenamento de energia elétrica, na forma de volume de água. Por fim, destaca-se o
desenvolvimento social e econômico obtido a partir do avanço da indústria hidrelétrica no
Brasil. O investimento nessa fonte estimulou a produção interna de equipamentos e turbinas
hidráulicas, assim como a formação de mão-de-obra especializada em diferentes áreas, sendo
o país referência no mercado internacional, exportador de tecnologia e conhecimento para
outros países (PDE, 2016). Atualmente 80% da matriz elétrica brasileira é composta por
fontes renováveis, sendo a hidroeletricidade responsável por 64% da potência instalada
(ANEEL, 2017).
Apesar do parecer positivo da análise socioambiental do PDE 2016, é importante
investigar como um megaprojeto como a construção de um complexo hidrelétrico pode afetar
os sistemas sociais envolvidos, tanto aos pertencentes aos locais das obras quanto aos
localizados em seus entornos. Face ao exposto, cabe compreender os conceitos envolvidos na
teoria dos sistemas sociais na visão dos teóricos Talcott Parsons e Niklas Luhmann, descritos
a seguir.

2.3 Sistemas Sociais

A respeito de sistemas, Luhmann (1977) afirma que o processo de conhecimento deste
mundo contemporâneo complexo somente será possível se vislumbrado pela voz da
experiência e pela aplicação do estudo sistêmico da sociedade. Pois, mesmo entendendo a
sociedade contemporânea como uma sociedade complexa, fragmentada e cada vez mais
dividida em subsistemas, o social será apenas a interpretação dessas variáveis de subsistemas
diversos.
Considera-se um sistema social a organização de elementos relacionados com a
persistência ou processos ordenados de mudança dos padrões interativos de uma pluralidade
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de atores individuais. Os sistemas sociais são os constituídos por estados e processos de
interação social entre unidades de ação (PARSONS, 1962).
Parsons (1974) aponta o sistema social como um subsistema primário do sistema geral
da ação. Os outros subsistemas deste grupo são os sistemas culturais, os sistemas de
personalidade e os organismos comportamentais. Os quatro são abstratamente definidos com
relação ao comportamento concreto de interação social.
As distinções entre os quatro subsistemas de ação são funcionais e são obtidas através
das quatro funções primárias que são atribuídas a todos os sistemas de ação: manutenção de
padrão, integração, realização de objetivo e adaptação (PARSONS, 1974).
O sistema cultural tem como função primária a manutenção de padrão – e mudança
criativa de padrão. Estes sistemas são organizados em torno de características complexas de
sentido simbólico – os códigos através dos quais são estruturados os feixes específicos de
símbolos que empregam as condições de sua utilização, manutenção e mudança, como partes
de sistemas de ação.
Um problema integrador primário de um sistema de ação é a coordenação de suas
unidades constituintes, fundamentalmente indivíduos humanos, embora para certos objetivos
as coletividades possam ser tratadas como atores. Por isso, a função primária do sistema
social é a integradora.
Atribui-se a função primária de realização de objetivo ao subsistema personalidade.
Este sistema de personalidade é a agência fundamental de processos de ação, do que decorre a
realização de princípios e exigências culturais. No nível de prêmio, no sentido de motivação, a
máxima realização de satisfação de personalidades é o objetivo fundamental da ação.
Quanto ao organismo comportamental, o mesmo é concebido primordialmente como o
subsistema adaptativo, o local dos recursos humanos primários que estão subjacentes aos
outros sistemas. Inclui um conjunto de condições às quais a ação precisa adaptar-se e abrange
o mecanismo primário de inter-relação com o ambiente físico, sobretudo através da recepção
e processamento de informação no sistema nervoso central e através da atividade motora para
enfrentar as exigências do ambiente físico (PARSONS, 1974).Tais relações são apresentadas
sistematicamente no quadro 01, que apresenta o esquema mais simples dos subsistemas
primários e suas referências funcionais para o Sistema Geral de Ação.
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Quadro 01 – Subsistemas primários do Sistema Geral da Ação e suas referências funcionais.
Subsistemas
Social
Cultural
Personalidade
Organismo Comportamental

Funções primárias
Integração
Manutenção de Padrão
Realização de Objetivo
Adaptação

Fonte: Parsons (1974)
Em contrapartida, Luhmann (1993) afirma que o mais elementar fenômeno em
sistemas sociais não é o ato da unidade, como defende a teoria do sistema geral da ação de
Parsons, e sim o fenômeno da comunicação. Há duas implicações principais para isso. A
primeira, teoria da comunicação em contraste com a teoria da ação é uma concepção
interdisciplinar. Considerando que o conceito de ação é principalmente de interesse para
sociólogos e juristas, a proeminência do conceito de comunicação surge da teoria da
informação que foi um empreendimento de matemáticos e engenheiros oinspirou muitos
conceitos de comunicação.
A segunda vantagem do conceito de comunicação consiste em estar claramente
relacionada à distinção de contextos locais e sistemas globais, diferenças entre o local e o
mundial, capazes de analisar as diferentes formas e efeitos da comunicação. Portanto, a
mudança mais eminente na sociedade contemporânea, a penetração da sociedade mundial nas
regiões mais distantes e a maioria dos contextos locais no mundo, podem ser bem articuladas
e entendidas em termos de teoria da comunicação (SANTOS, 2005).
Luhmann (1993) propõe um novo paradigma no campo da Sociologia, descrevendo os
sistemas sociais como autopoiéticos (produzem seus próprios elementos), fechados
operacionalmente (não se comunicam com o exterior), autorreferentes (assumem apenas
elementos internos como premissas para suas operações) e formados a partir de uma
diferenciação com o ambiente. Luhmann define sitemas sociais como sistemas de alta
complexidade diferenciados funcionalmente, que compõem um sistema mais abrangente que é
a própria sociedade.
Sistemas sociais operam a partir de processos comunicativos (communication), que
são formados por três parcelas complementares - informação, participação e compreensão, das
quais apenas a informação pode ser originária do ambiente - e adquirem sentido a partir da
rede recursiva interna, cujo acesso ao ambiente é fechado.
Esses processos comunicativos se realizam mediante formas específicas - os meios de
comunicação simbolicamente generalizados. Além disso, se estabelecem oposições binárias a
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partir das operações desses meios de comunicação. São exemplos de sistemas sociais
autopoiéticos: economia, política, religião e ciência, entre outros. Os meios de comunicação
simbolicamente generalizados desses sistemas são, respectivamente, dinheiro, poder, fé e
verdade.

As

oposições

binárias

respectivas

são

ter/não-ter,

governo/oposição,

imanente/transcendente e verdadeiro/não-verdadeiro (LUHMANN, 1993).
O ambiente de um sistema é formado tanto pelos outros sistemas existentes quanto por
informações desorganizadas, que não pertencem a nenhum sistema social. O ambiente produz
apenas ruídos, ou irritações, que não têm sentido para o sistema a menos que sejam
selecionados, reelaborados e utilizados internamente como informação. Desta forma, os
sistemas são fechados operacionalmente, mas abertos cognitivamente (LUHMANN, 1993)
Para tratar das relações inter-sistêmicas, Luhmann (1993) elaborou o conceito de
acoplamento estrutural, mecanismo pelo qual um sistema utiliza, para colocar em
funcionamento seus processos comunicativos, as estruturas de um outro sistema, sem com
isso, no entanto, confundir os limites entre eles. Os acoplamentos estruturais são relações
inter-sistêmicas duradouras, que geram co-evolução. Nesse caso, o Estado, originado do
acoplamento entre os sistemas política e direito, pode servir de exemplo.
Há também as relações efêmeras, que podem ser tanto acoplamentos operacionais
como acoplamentos frouxos, que não geram co-evolução. Além disso, há as relações entre os
sistemas sociais e os sistemas psíquicos (consciências), definidas como interpenetrações e
entre os sistemas psíquicos, as interações.
As interpenetrações e as interações podem ser desenvolvidas tanto no âmbito de um
sistema social organizado como no âmbito desorganizado do ambiente. Em todos esses casos,
cada sistema mantém total autonomia em relação aos sistemas com os quais se relaciona, sem
internalizar nenhum estímulo externo de maneira direta, sendo possível apenas a reelaboração
de informações externas a fim de que assumam a forma de elementos internos.
A influência de um sistema sobre outro, no entanto, carece de mais detalhes no
desenho conceitual da teoria dos sistemas, já que podemos observar empiricamente que
sistemas sociais diferenciados funcionalmente se comunicam e se influenciam mutuamente
(NEVES, 2015).
Neves (2015) explica que uma tentativa de explicação dessas influências aparece com
o conceito de sistemas do tipo organização, que é o único capaz de desenvolver comunicação
com sistemas do ambiente, uma espécie de porta-voz dos sistemas funcionais da sociedade.
Esses sistemas não são caracterizados por um meio de comunicação específico, mas pela
oposição membro/não-membro, que permite a identificação inequívoca do que faz e do que
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não faz parte do sistema. Nesse sistema, processos comunicativos de vários sistemas
autopoiéticos são realizados simultaneamente. Entre outros, universidades, hospitais e
partidos políticos são organizações. Mas, ainda assim, as relações inter-sistêmicas e o
processo de interferência das operações de um sistema sobre as de outro continuaram a ser um
ponto obscuro da teoria (NEVES, 2015).
Outra tentativa de resolver a questão teórica da descrição das influências externas foi a
proposição do conceito de alopoiése. Sistemas alopoiéticos, no entanto, são sistemas sociais
incompletos, pois organizam suas operações a partir de elementos do ambiente, sem conseguir
realizar a reelaboração desses elementos.
Com a alopoiése, ―os limites entre sistema e ambiente não apenas ficam fracos, mas
desaparecem‖. Sistemas alopoiéticos são constituídos em sociedades periféricas, cuja
diferenciação funcional não se completou totalmente e ainda subsistem características de
sociedades segmentares. Entretanto, o problema da descrição das influências externas sobre
sistemas sociais complexos, ainda assim, persistiu, pois sistemas alopoiéticos não são
autônomos, fechados operacionalmente e autorreferentes. A alopoiése é o inverso da
autopoiése e, por isso, não explica a interferência externa em sistemas autônomos (NEVES,
2005).
O autor buscou explicar as relações interssistêmicas pela teoria dos sistemas sociais,
apresentando o conceito inédito de processo sobrecomunicativo (overcommunication). O
conceito busca explicar as influências externas em sistemas autopoiéticos sem o abandono das
premissas da teoria de Luhmann, como o fechamento operacional e a autorreferência.
Esse processo admite a hipótese de que influências externas podem ocorrer mesmo
em sistemas sociais consolidados - capazes de reinterpretar as ocorrências ambientais sob suas
próprias operações - no momento em que estão em funcionamento os acoplamentos, as
interpenetrações e as interações, principalmente quando o acoplamento entre dois sistemas
sociais ocorre simultaneamente com interpenetrações e interações, possibilitando influências
externas dirigidas (NEVES, 2005).
Camargo (2009) salienta que, do ponto de vista estrutural, os sistemas mantêm
semelhanças, sejam autopoiétios, sejam alopoiéticos. No entanto, diferem nas influências que
recepcionam ou permitem que alterem a sua conformação enquanto organização,
metabolizando e processando influências externas (inputs) e (re) produzindo-se a si mesmo
(outputs), num processo de constante mutação.
Dessa forma, os sistemas podem ser qualificados como fechados ou abertos na medida
em que os inputs ou insumos essenciais ao seu funcionamento e os outputs ou produtos de sua
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atividade ocorrem dentro do seu próprio arcabouço estrutural ou nascem no seu ambiente ou
das relações interativas inter-sistemas.
Independentemente de serem autopoéticos (fechados) ou alopoiéticos (abertos),
sistemas são susceptíveis à mudanças e estas, por sua vez, podem ocorrer em seus ambientes
internos e/ou externos. Contudo, apesar de alguns teóricos defenderem que estas mudanças
poderem ser provocadas, podendo propiciar resultados benéficos, um sistema pode buscar
evita-las a fim de não provocarem perturbações em sua estabilidade, optando por manter
apenas as que não alterem substancialmente sua estrutura.
Diversos estudos e pesquisas científicas publicadas apontam que a construção de
usinas hidrelétricas traz grandes mudanças aos sistemas sociais pertencentes ao local de sua
instalação e ao seu entorno. Tais mudanças podem ser chamadas de revolucionárias, devido às
grandes transformações que podem causar.

2.4 Mudança Revolucionária

As questões sobre a mudança têm comandado a atenção dos teóricos da organização
por muitos anos. Como os indivíduos, grupos, organizações e indústrias evoluem ao longo do
tempo? Como eles se adaptam ou não se adaptam aos ambientes em mudança? Como a
mudança pode ser planejada e gerenciada? A necessidade de entender os processos de
mudança é particularmente crítica agora, quando mudanças dramáticas estão em andamento
nas características econômicas, tecnológicas, sociais e políticas do nosso ambiente, e as
pessoas nas organizações estão lutando para manter o ritmo (DEAL, 1985; KIMBERLY &
QUINN, 1984).
A mudança organizacional não é uma exceção na vida organizacional. Os modelos de
equilíbrio representam a mudança como um evento extraordinário, uma rara exceção na vida
organizacional. Não é considerado como uma fase extraordinária, mas também como um
estágio de chance ameaçador e um pouco caótico.
A mudança equivale a distúrbios, que provavelmente prejudicam a racionalidade e a
eficiência do sistema. Essa visão resulta da idéia subjacente de que organizações efetivas são
entidades estáveis e bem ordenadas. O primado é a estabilidade. A estabilidade representa
equilíbrio e, por sua vez, representa eficiência, racionalidade e harmonia. Essas ideias devem
ser radicalmente alteradas [MAYASARI, 20-].
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Um paradigma que influenciou fortemente o pensamento sobre os processos de
mudança é o modelo de evolução de Darwin como um fluxo lento de pequenas mutações,
gradualmente moldadas pela seleção ambiental em formas inovadoras.
Este conceito de mudança incremental e cumulativa tornou-se penetrante; É assim que
as pessoas explicaram tudo, desde a erosão geológica até a aquisição de habilidades. No
campo da biologia evolutiva, no entanto, o gradualismo darwiniano foi desafiado com o
surgimento do paradigma do equilíbrio pontuado de Gould e Eldredge (GERSICK, 1991).
O Equilíbrio Pontuado tem como ponto principal a mudança revolucionária que os
sistemas podem sofrer, após períodos de estabilidade, ocorrendo com isso o desmonte de sua
estrutura profunda.
Os processos envolvidos nos períodos que antecedem, permeiam e sucedem a
mudança revolucionária podem ser compreendidos através desta teoria.

2.5 Teoria do Equilíbrio Pontuado

A Teoria do Equilíbrio Pontuado foi proposta pelos paleontólogos Niles Eldredge e
Stephen Jay Gould em 1972. Os autores observaram que a evolução tende a acontecer em
ataques iniciais de formigas, às vezes se movendo muito rápido, às vezes movendo-se muito
devagar ou de modo nenhum. Por outro lado, as variações típicas tendem a ser
pequenas. Portanto, Darwin viu uma evolução um processo lento e contínuo sem saltos
bruscos. No entanto, se os fósseis de organismo encontrados em camadas geológicas
subsequentes forem estudados, será possível observar longos intervalos em que não houve
mudanças, ou seja, períodos de equilíbrio, pontuado por transições curtas e revolucionárias
em que espécies se tornaram extintas e substituídas por formas totalmente novas
(HEYLIGHEN, 1999). Além disso, Prothero (1992) acrescenta que, entre organismos mais
complexos, por milhões de anos, a maioria das espécies é estável e muda tão rapidamente que
as pessoas raramente a testemunham no registro fóssil.
Niles Eldredge e Stephen Gould (1972) propõem que as linhagens existam em forma
essencialmente estática (equilíbrio) sobre a maioria de suas histórias, e as novas espécies
surgem abruptamente, através de "pontuações" repentinas e revolucionárias de mudança
rápida.
As teorias novas e empiricamente derivadas de uma variedade de diferentes literaturas
ecoam o argumento de equilíbrio pontuado. Exemplos nas ciências sociais incluem a distinção
de Kuhn (1970) entre a ciência normal e a revolução científica, o contraste de Abernathy e
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Utterback (1982) entre a inovação radical e a inovação na indústria, o modelo de Momento e
Revolução de Miller e Friesen (1984) na adaptação organizacional e Levinson (1978) teoria
do desenvolvimento do adulto como uma alternância entre períodos de estabilidade e
transição. Nas ciências físicas, o trabalho premiado com o Prêmio Nobel de Prigogine sobre
ordem, caos e mudança em "sistemas auto-organizados" fornece uma grande perspectiva
teórica.
Os equilíbrios pontuados não são trajetórias suaves em relação à finais pré-definidos
porque tanto a composição específica de um sistema quanto às "regras" que governam o modo
como suas partes interagem podem mudar imprevisivelmente durante pontuações
revolucionárias. "A definição do sistema é passível de ser modificada pela sua evolução"
(PRIGOGINE & STENGERS, 1984).
Gersick (1991) explora o paradigma do equilíbrio pontuado em seis teorias, cada uma
escolhida para representar uma área e nível de análise diferente: desenvolvimento individual
de adultos de Levinson(1978); desenvolvimento grupal de Gersick (1988); evolução
organizacional de Tushman e Romanelli (1985); história da ciência de Kuhn (1970); biologia
evolutiva de Eldredge e Gould (1972); e sistemas auto-organizados de Prigogine & Stengers
(1984).
O autor argumenta que os modelos de diferentes campos têm muito a oferecer uns aos
outros, o que começa com a premissa de que eles refletem processos comuns e que cada teoria
examinada se centra no mesmo paradigma, ou gestalt básico, da evolução: períodos
relativamente longos de estabilidade (equilíbrio), pontuados por períodos compactos de
mudança qualitativa e metamórfica (revolução). Em cada modelo, a inter-relação desses dois
modos é explicada através da construção de uma subjacente ou estrutura profunda altamente
durável. Essa estrutura profunda é o que persiste e limita a mudança durante os períodos de
equilíbrio e é o que desmonta, reconfigura e impõe a transformação de maior dimensão
durante os períodos revolucionários. O ponto em comum entre as seis teorias, oferece uma
definição resumida do paradigma básico: os sistemas evoluem através da alternância de
períodos de equilíbrio, em que as estruturas subjacentes persistentes permitem apenas
mudanças incrementais e, períodos de revolução, em que essas estruturas subjacentes são
fundamentalmente alteradas. Ao analisar os excertos abaixo, é possível observar as
semelhanças impressionantes (e algumas diferenças) em todos os modelos:
 Indivíduos: A estrutura da vida evolui através de uma sequência relativamente
ordenada de períodos estáveis (construção de estruturas) e períodos de transição
(mudança de estrutura) (LEVINSON, 1978: 49).
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 Grupos: As equipes progridem em um padrão de "equilíbrio pontuado", através da
alternância da mudança inercial e da revolução nos comportamentos e temas através
dos quais abordam seu trabalho (GERSICK 1988).
 Organizações: As organizações evoluem através de períodos convergentes pontuados
por reorientações estratégicas (ou recreações) que demarcam e estabelecem os
rolamentos para o próximo período convergente (TUSHMAN & ROMANELLI, 1985:
171).
 Campos científicos: A maioria dos cientistas gasta quase todo seu tempo fazendo
ciência normal (o que supõe que a comunidade científica sabe como é o mundo). As
revoluções científicas, que lideram a profissão a uma nova base para a prática da
ciência são os complementos tradicionais que destroem a tradição da atividade da
ciência normal (KUHN, 1970: 5-6).
 Espécies Biológicas: As linhagens mudam pouco durante a maior parte da sua
história, mas eventos de especiação rápida ocasionalmente pontuam essa
tranquilidade. A evolução é a sobrevivência diferencial e implantação dessas
pontuações (GOULD, 1980: 184).
 Grande Teoria: O caminho "histórico" ao longo do qual o sistema evolui, caracterizase por uma sucessão de regiões estáveis, onde as leis deterministas dominam perto dos
pontos de bifurcação, onde o sistema pode "escolher" entre um ou mais futuro possível
(PRIGOGINE & STENGERS 1984: 169-70).
O paradigma do equilíbrio pontuado possui três componentes principais: estrutura
profunda, períodos de equilíbrio e períodos revolucionários, sendo suas abordagens discutidas
nos próximos tópicos.

2.5.1 Estrutura Profunda
A estrutura profunda é a mais crítica para entender os modelos e é o conceito mais
difícil de definir e comunicar. Os sistemas com estrutura profunda compartilham duas
características: (1) têm partes diferenciadas e (2) as unidades que os compõem "trabalham":
eles trocam recursos com o meio ambiente de maneira que mantêm e são controladas por essa
diferenciação. A estrutura profunda é o conjunto de "escolhas" fundamentais que um sistema
fez de (1) as partes básicas nas quais suas unidades serão organizadas e (2) os padrões básicos
de atividade que manterão sua existência. As estruturas profundas são altamente estáveis por
dois motivos gerais. Primeiro, como uma árvore de decisão, o rastro de escolhas feitas por um
sistema rege muitas opções, ao mesmo tempo em que rege as opções mutuamente
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contingentes. Segundo, os padrões de atividade da estrutura profunda de um sistema reforçam
o sistema como um todo, através de laços de feedback mútuo (GERSICK, 1991).
A interdependência mútua partes da estrutura profunda, seus padrões de ação e a
determinação de como os sistemas obtêm recursos do meio ambiente podem provocar a
inércia. Esses recursos abrem estruturas profundas dos sistemas para duas fontes básicas de
interrupção: (1) mudanças internas que puxam as partes e as ações para fora do alinhamento
entre si ou o meio ambiente e (2) mudanças ambientais que ameaçam a capacidade do sistema
de obter recursos. Tais mudanças internas ou externas não causam, por si só, uma mudança
revolucionária; eles apenas criam a necessidade. Este ponto é importante para prosseguir,
porque há muito foi proposto que a falha ou o bloqueio de metas desencadeie a mudança uma proposta que é desafiada pela observação de que grupos e organizações podem confiar
mais fortemente em rotinas antigas quando confrontadas com declínio (GLADSTEIN &
REILLY, 1985; GREENHALGH, 1983; STAW, SANDELANDS & DUTTON, 1981). Os
modelos de equilíbrio pontuados sugerem que as falhas podem ser extremamente importantes
para preparar o cenário para mudanças revolucionárias. Mas, desde que os eventos ocorram
no contexto da mesma estrutura profunda, eles são tratados ou interpretados de forma a
preservar a inércia do sistema e, portanto, são procuradas soluções incrementais (GERSIK,
1991).
Para Wollin (1999), a estrutura proposta por Gersick (1991) é multinível. Segundo o
autor, a estrutura profunda é formada por uma hierarquia de grupos em que os elementos ou
subsistemas nos níveis menos fundamentais são subconjuntos dependentes dos elementos ou
subconjuntos que estão nos níveis mais fundamentais do mesmo ramo. Existem subsistemas
ou grupos em níveis mais marginais, os quais estão contidos dentro de subsistemas que
pertencem aos níveis mais fundamentais, o que forma uma estrutura profunda, conforme
mostra a figura 02.
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Figura 02— Ordem hierárquica da estrutura profunda, mostrando os grupos em múltiplos
níveis e ramos

Fonte: Wollin (1999)
Segundo Wollin (1999), as características gerais da estrutura profunda podem ser
desdobradas em muitas dimensões. Identificar estas dimensões é uma parte importante da
teoria e pode ser pensada como uma arquitetura do sistema que está sendo investigado e das
regras deste sistema.
A estrutura profunda reflete as ações, relacionamentos, decisões ou escolhas, feitas
conscientemente ou inconscientemente no passado. As decisões anteriores são restritivas das
escolhas mais recentes. Mudanças maiores no sistema requerem refazer as escolhas
fundamentais mais recentes e o consequente abandono das escolhas mais marginais que são
oriundas delas. Como os níveis mais fundamentais da estrutura profunda são mais resistentes
para a mudança, isso explica a alta inércia estrutural num sistema organizacional. Assim, a
estrutura profunda resiste às mudanças maiores, resultando em períodos prolongados de
mudança limitada, mas com mudança radical no sistema total, quando os níveis mais
fundamentais se transformam (WOLLIN, 1999).
As estruturas profundas permitem que os sistemas passem por período de estabilidade,
dentro do qual, provocada ou não, pode ocorrer a mudança revolucionária. Sendo
fundamental, para o entendimento desse processo, a compreensão de como é concebido o
período de estabilidade, sendo tal concepção discutida a seguir.

2.5.2 Períodos de equilíbrio
Gersick (1991) explica que nos períodos de equilíbrio, a organização básica e os
padrões de atividade do sistema permanecem iguais; o período de equilíbrio consiste em
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manter e executar as escolhas de um sistema referente à sua estrutura profunda. Como
implícito acima, o que "implementar" significa é diferente para diferentes tipos de sistemas.
Nos sistemas sem intencionalidade, pode ser um conjunto mecânico de atividades ou uma
série de pequenos ajustes no meio ambiente. Levinson (1978), Gersick (1991), Tushman e
Romanelli (1985) e Kuhn (1970) descreveram os aprimoramentos e as etapas incrementais
que os sistemas humanos tomam durante os períodos de equilíbrio, pois eles trabalham para
atingir metas construídas em suas estruturas profundas. Os sistemas em equilíbrio também
fazem ajustes incrementais para compensar perturbações internas ou externas sem alterar suas
estruturas profundas.
No entanto, é importante notar que os sistemas humanos em equilíbrio podem parecer
turbulentos o suficiente para ocultar a estabilidade da estrutura profunda subjacente. Por
exemplo, a estrutura de vida de um jovem adulto pode incluir a escolha fundamental para
testar uma variedade de opções ocupacionais, resultando em um padrão de mudanças de
emprego que parece caótico (LEVINSON, 1978).
Uma das principais questões geradas pelo paradigma do equilíbrio pontuado diz
respeito à inércia que mantém o equilíbrio do sistema. Para os teóricos da organização, uma
forma saliente desta questão é: por que é tão difícil para os sistemas fazer mudanças
importantes? Tushman e Romanelli (1985) revisaram a impressionante literatura
organizacional sobre essa observação. Os teóricos incluídos aqui discutiram três barreiras à
mudança radical nos sistemas humanos: cognição, motivação e obrigação.
Gersick (1991), Tushman e Romanelli (1985), Kuhn (1970), Eldredge e Gould (1972),
e Prigogine e Stengers (1984) discutiram todos os quadros cognitivos e a minuciosidade com
que eles moldam a consciência humana, a interpretação da realidade e a consideração das
ações. Kuhn (1970) afirma que os fenômenos que não ―se encaixam na caixa‖ geralmente não
são vistos. Os limites da consciência de alternativas restringem a mudança de comportamento
(SIMON, 1976).
Vários teóricos também discutiram barreiras motivacionais para a mudança. Levinson
(1978) descreveu a dor da perda, a incerteza e o medo do fracasso que acompanham a
antecipação de encerrar uma estrutura de vida e tentar definir uma nova. Gersick (1989)
ofereceu exemplos de relutância dos grupos em dar novos passos em seus projetos, com base
em desejos para evitar perder oportunidades, perder lutas de poder ou falhar em tarefas mais
difíceis. Os custos irrecuperáveis incorridos durante um período de equilíbrio e os receios de
perder o controle sobre a situação, se o equilíbrio terminar, contribuem fortemente para a
motivação humana para evitar mudanças significativas no sistema.
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Por fim, Levinson (1978), Tushman e Romanelli (1985) e Kuhn (1970) discutiram os
constrangimentos inerciais das obrigações entre as partes interessadas dentro e fora de um
sistema. O retrato de Levinson (1986) da estrutura da vida como um conjunto de relações
aponta para a amplitude de um sistema que pode ser limitado pelas expectativas e
necessidades dos outros. Como sugeriu Tushman e Romanelli (1985), mesmo que um sistema
vença suas próprias barreiras cognitivas e motivacionais contra a necessidade de mudança, as
"redes de relações de recursos e compromissos de valor interdependentes" gerados por sua
estrutura geralmente impedem que seja capaz de mudança.
Outra explicação para a estabilidade dos períodos de equilíbrio é que os sistemas se
beneficiam desse tipo de persistência. Para os sistemas humanos, esses benefícios dizem
respeito à capacidade de atingir objetivos e realizar o trabalho. Tushman e Romanelli (1985),
cujo modelo define equilíbrios como períodos durante os quais as organizações se tornaram
mais internamente consistentes, propuseram uma razão adicional para a adaptabilidade da
inércia. Eles sugeriram que "os processos de seleção favorecem organizações cujas
orientações estratégicas são consistentes com demandas ambientais internas e externas".
Quando o ambiente é razoavelmente estável, as organizações que mantêm o equilíbrio devem
ser cada vez mais adaptadas para realizar suas missões. Ao aderir a um curso, um sistema
pode se tornar especializado em que ele faz.
Retornando aos achados de Gersick (1991) sobre as fases do processo de mudança, ele
considera que há limites pelos quais os sistemas podem mudar durante os períodos de
estabilidade, pois há mecanismos que impedem que a mudança ocorra. Nesta fase, a
organização básica e os padrões de atividades do sistema permanecem os mesmos. Os
sistemas em equilíbrio fazem somente ajustes incrementais para compensar perturbações
internas ou externas sem mudar sua estrutura profunda.
Wollin (1999) questiona a ausência completa de mudança no período de estabilidade,
afirmando que há mudanças, mesmo que menores, nos períodos de equilíbrio e propõe uma
explicação através de alterações contínuas que se refletem em diferentes níveis da estrutura
profunda. Considera que mudanças nos níveis mais marginais da estrutura profunda são
possíveis sem mudar os níveis mais fundamentais. Além disso, como o resultado da inércia
imposta pelos níveis mais fundamentais, a mudança nos níveis marginais é mais fácil e mais
frequente, mas menos radical comparada com os níveis fundamentais.
Segundo o autor, existem quatro etapas que compões o processo de mudança:
distúrbio, variação, ordenamento e retenção, conforme figura 03.
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Figura 03 — Teoria do processo de mudança para sistemas organizacionais proposta por
Wollin (1999).

Fonte: Wollin (1999)

Wollin (1999) aponta algumas características de um distúrbio: age para quebrar um ou
mais níveis da estrutura profunda de um sistema existente; em relação aos sistemas sociais,
cada irregularidade pode ser classificada por um certo número de características. Seu tipo
pode ser qualquer uma das cinco fontes de inovação sugeridas por Schumpeter (1978): novos
produtos, processos, mercados, formas de organizações ou fontes de recursos. Sua fonte pode
ser interna ao sistema, ou externa, do ambiente mais amplo. A polaridade pode ser benéfica
ou prejudicial ao sistema. A escala da irregularidade é o nível em que inicialmente afeta a
estrutura profunda do sistema, em termos de ser mais fundamental ou mais marginal. Assim,
uma nova tecnologia revolucionária inventada dentro de uma organização terá as seguintes
características: novo processo (tipo), interno (fonte), benéfico (polaridade) e mais
fundamental (escala). Se ele tivesse sido inventado por uma organização concorrente e
ameaçasse a existência da organização focal, a fonte mudaria para externa e a polaridade para
prejudicial.
Quanto às variações, Wollin (1999) assevera que são adaptações significativas (ações)
para o ambiente corrente, com o objetivo de explorar os recursos subutilizados ou mudados, e
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ocorrem, em vários casos, causados pelos distúrbios. Há um número de fatores que podem
agir para suprimir outras variações ou encorajar a emergência de novas variações. A inércia e
a dependência do caminho da estrutura profunda restringirão a extensão e as novidades das
variações. A emergência de variações pode também ser restringida pela saturação ambiental
(WOLLIN, 1999).
As variações podem coexistir sem competições, desde que haja recursos para todas,
sendo possível haver formas de cooperação entre as variações, o que pode influenciar o
ordenamento e resultar em variações sobreviventes inesperadas ou múltiplas. No que tange às
organizações, ao incorporarem variações distintivas, podem escolher para colaborar e para
competir contra outras organizações diferentes ou grupos de organizações, no sentido de
cooperar para competir. Após o ordenamento, ocorre a retenção das variações sobreviventes,
tornando-as parte da estrutura profunda mais nova e reconfigurada e durável. Após a estrutura
profunda ter sido reconfigurada, irá permanecer relativamente estável até um novo distúrbio
começar (WOLLIN, 1999).
Para Wollin (1999), todo o processo de mudança acontece num espaço que
compreende ações propositais dos atores, o ambiente externo e a estrutura profunda que
influenciam uns aos outros (Figura 04). Os atores são pessoas agindo individualmente ou
coletivamente, como nas organizações. Segundo o autor, a mudança organizacional resulta da
interação e interdependência dos diferentes níveis da estrutura profunda durável da
organização, seu ambiente externo e as ações propositais dos atores internos e externos à
organização.
Figura 04 — Espaço envolvido no processo de mudança compreende ações propositais dos
atores, o ambiente externo e a estrutura profunda.

Fonte: Wollin (1999)
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Wollin (1999) explica que o ambiente externo tem uma estrutura multinível de grupos,
consistindo, em parte, da estrutura organizacional de outros sistemas organizacionais. Assim,
a mudança pode se propagar entre alguns níveis do sistema organizacional e seu ambiente
(horizontal), bem como se propagar dentro de múltiplos níveis de outros sistemas
organizacionais (vertical). No que diz respeito aos atores, estes podem iniciar ou ser afetados
pela mudança na estrutura profunda. Uma ação pode se originar de dentro para fora ou de fora
para dentro do sistema, sendo esta ação parcialmente restrita a cada ator da estrutura
profunda. (WOLLIN, 1999).
As revoluções pontuais, provocados ou não, desestabilizam a estrutura profunda de um
sistema. O período revolucionário é o último dos três conceitos principais do equilíbrio
pontuado e será descrito no tópico que se segue.

2.5.3 Períodos Revolucionários
O terceiro componente principal do paradigma de equilíbrio pontuado é o período
revolucionário. A diferença entre as mudanças incrementais dos períodos de equilíbrio e as
mudanças revolucionárias é como a diferença entre mudar o jogo do basquete, movendo os
aros mais altos e mudando-o, tirando os aros. O primeiro tipo de mudança deixa a estrutura
profunda do jogo intacta. O segundo o desmantela. A afirmação definitiva neste paradigma é
que os sistemas não se deslocam de um tipo de jogo para outro através de etapas incrementais:
tais transformações ocorrem por meio de reviravolta por atacado (GERSICK, 1991).
O autor assevera que as mudanças incrementais nas partes de um sistema não alteram
o todo. Enquanto a estrutura profunda estiver intacta, ela gera uma forte inércia, primeiro para
evitar que o sistema gere alternativas fora de seus próprios limites, e então puxa os desvios
que se voltam à linha. De acordo com essa lógica, a estrutura profunda deve, primeiro, ser
desmantelada, deixando o sistema temporariamente desorganizado, para que quaisquer
mudanças fundamentais sejam realizadas. Em seguida, um subconjunto das peças antigas do
sistema, juntamente com algumas peças novas, pode ser reconstituído em uma nova
configuração, que funciona de acordo com um novo conjunto de regras.
Esta construção é apoiada por descobertas empíricas sobre como os sistemas sofrem
mudanças revolucionárias. Levinson (1978), Gersick (1991), Kuhn (1970) e Prigogine e
Stengers (1984) retrataram imagens semelhantes de sistemas em períodos de transição,
passando por uma quebra do antigo equilíbrio e um período de incerteza sobre o futuro, antes
de escolher uma nova base em torno da qual cristalizar uma novaestrutura profunda. Nos
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termos de Levinson (1978) e de Gersick (1989), os períodos de transição apresentam duas
tarefas distintas: encerrar a estrutura profunda antiga e iniciar uma nova.
Gersick (1991) examinou a dinâmica dos processos de mudança revolucionária nas
configurações organizacionais, respondendo a algumas questões, em relação aos períodos
revolucionários, levantadas pelo paradigma: (1) O que desencadeia o início dos períodos
revolucionários? (2) Como os sistemas funcionam durante períodos revolucionários? (3)
Como os períodos revolucionários concluem?
 O que desencadeia os períodos revoucionários - Pode haver muitas maneiras pelas
quais a inércia de um período de equilíbrio pode ser quebrada. Os modelos incluídos aqui
indicam pelo menos dois: a atração dos recém-chegados às situações de crise e a chegada do
sistema em marcos temporais chave. Kuhn (1970) e Tushman e Romanelli (1985) discutiram
o primeirocaminho da mudança. Kuhn afirmou que as crises são precursores necessários das
revoluções científicas. Ele descreveu como a persistência de anomalias aparentemente
insolúveis enfoca cada vez mais a atenção dos cientistas em pontos problemáticos. Com o
estágio assim definido, alguns indivíduos rompem inventando um novo paradigma.
 Como os sistemas funcionam durante períodos revolucionários - Durante os
períodos de equilíbrio, os sistemas organizacionais podem fazer mudanças incrementais
porque os membros querem experimentar algo novo. Este não é o caso da mudança de
dimensões revolucionárias. Os membros do sistema não começam períodos revolucionários
porque eles têm uma nova idéia específica para tentar, mas porque seu equilíbrio foi
quebrado. Uma vez que eles não são mais dirigidos por suas antigas estruturas profundas e
ainda não têm orientações futuras, os membros do sistema experimentam incerteza, muitas
vezes acompanhados de sentimentos poderosos. No sentido de que o papel da emoção na
dinâmica de transição e se move para as questões relacionadas de contato ambiental, cognição
e dispersão de mudanças de transição em todo o sistema.
Como Prigogine e Stengers (1984) afirmam que nenhuma mudança pode converter
todo um sistema instantaneamente. Eles retratam as reorganizações como começando com um
"núcleo", onde a mudança deve primeiro se estabelecer firmemente antes de poder assumir o
resto do sistema. Além disso, eles relataram que, quanto mais eficientes forem os mecanismos
de comunicação de um sistema, maior será o núcleo, se for para resultar em uma mudança em
todo o sistema, ao invés de ser amortecido por seus arredores. Eldredge e Gould (1972)
formularam a hipótese de que a especiação (formação de duas ou mais espécies novas de seres
vivos a partir de uma preexistente) deve começar rapidamente e em populações
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suficientemente pequenas e isoladas o suficiente para que a mudança se segure, a fim de
evitar a diluição da população-mãe.
É intrigante comparar essas ideias com a importância atribuída a equipes de alto nível
no trabalho de Tushman e seus colegas. Eles propuseram que, embora a mudança convergente
durante os períodos de equilíbrio possa ser gerenciada através de ampla participação, as
melhores equipes são os únicos instigadores fortes o suficiente para montar reorientações
bem-sucedidas (TUSHMAN, NEWMAN& ROMANELLI, 1986). Pode ser frutífero explorar
se as equipes executivas que conduzem reorientações experimentam ou buscam isolamento
(físico ou social) de suas próprias organizações, para que possam formular mudanças e
desenvolver o compromisso com novas direções.
 Como terminam os períodos revolucionários - É essencial distinguir entre os
processos de mudança nos períodos revolucionários e seus resultados - as novas estruturas
profundas que eles trazem. Um dos motivos desta separação é que as mudanças substantivas
com as quais os períodos revolucionários concluem podem variar muito em termos de tipo,
sucesso e alcance. Por exemplo, Tushman e Romanelli (1985: 173;179) descobriram que as
reorientações, onde "estratégias, poder, estrutura e sistemas" mudam, são menos radicais do
que as recreações, onde os "valores fundamentais que governam as premissas da decisão"
também são transformados. Levinson (1978) relatou que as transições de uma era grande na
vida para a próxima (por exemplo, a transição de 40 anos, entre as eras da idade adulta
precoce e média) são de maior magnitude do que transições dentro da era (por exemplo, com
idades entre 30 e 50). As transições de grupo que Gersick observou correspondem ao tipo
mais suave de revoluções porque estavam contidas em projetos; as revoluções mais difíceis
devem superarlacunas mais amplas, como quando um grande projeto termina e outro deve ser
iniciado.
Os períodos revolucionários também podem variar em quanto eles beneficiam ou
danificam um sistema. Levinson, Gersick e Tushman e seus colegas observaram que um
sistema pode mudar significativamente para pior durante uma transição. Isso é consistente
com a implicação do paradigma de equilíbrio pontuado de que os sistemas não
necessariamente, evoluem em direção à melhoria, podendo os resultados desta transição,
também apresentarem consequências negativas.
Além das questões anteriormente mencionadas, as descobertas em dois dos modelos
examinados aqui sugerem que existem bons motivos para manter períodos revolucionários
separadamente conceituais das próprias mudanças revolucionárias. Levinson e Gersick
observaram que um sistema pode passar por um período de transição claro e limitado no

50

tempo, experimentando muitos dos processos inquietantes descritos anteriormente, mas pode
surgir no final sem ter realizado revisões em sua estrutura profunda. Ambos os autores
sugeriram que os sistemas podem sofrer apenas mudanças leves se suas estruturas profundas
precisam de pouco ajuste no momento em que a transição ocorre. No entanto, quando os
membros do sistema se afastam da mudança "por causa da renúncia, inércia, passividade ou
desespero" (LEVINSON, 1978: 52), o fechamento da oportunidade de transição muitas vezes
traz uma sensação de falha ou estagnação. Esse tom emocional e a ausência de alterações
necessárias provavelmente resultarão em um período de declínio persistente, que durará até a
próxima transição ou além (GERSICK, 1989; LEVINSON, 1978).
Esses dois modelos diferem do de Tushman e seus colegas, que definem as
reorientações em termos das próprias mudanças. De acordo com as descobertas de Gersick e
Levinson, os sistemas que sofreram transições mal sucedidas ou abortivas são, de fato,
diferentes após os períodos revolucionários porque estão enfraquecidos; No entanto, tais
transições seriam invisíveis para os pesquisadores que estão buscando novas estratégias ou
estruturas. A diferença em Tushman e a definição de seu colega podem ser um artefato
metodológico. O uso de arquivos históricos para identificar reorientações organizacionais,
embora oferecendo a vantagem considerável de acesso a amostras maiores, raramente
permitiria aos pesquisadores uma visão dos processos de transição ou de transições abortivas.
Esta questão tem implicações para prática e pesquisae sugere o valor de identificar
indicadores de nível organizacional que os períodos de transição estão em andamento.
Somente separando a construção de um período revolucionário de mudanças realizadas é
possível localizar e estudar sistemas à medida que passam por transições, quando a
intervenção pode ser mais importante, em vez de esperar até que as mudanças estejam
completas.
Por fim, o paradigma do equilíbrio pontuado oferece uma nova lente através da qual os
teóricos podem fazer novas descobertas sobre como os gerentes, grupos de trabalho,
organizações e indústrias se desenvolvem ao longo do tempo e reagem às mudanças em seus
ambientes. A construção de uma estrutura profunda que mantém os sistemas basicamente
estáveis durante os períodos de equilíbrio oferece uma nova maneira de entender a resistência
dos sistemas à mudança. A ideia de que grandes mudanças ocorrem através de revoluções
difíceis e compactas provoca interessantes questões de pesquisa e indica as demandas práticas
de adaptação a alterações severas no ambiente de um sistema ou em seu próprio crescimento.
O surgimento do mesmo paradigma em diversos campos tem implicações para a teoria e
metodologia de pesquisa (GERSICK, 1991).
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3. METODOLOGIA
A trajetória metodológica desta pesquisa iniciou-se com a seleção de referencial
teórico, para composição da revisão da literatura, priorizando os trabalhos com enfoques
voltados para: Megaprojetos; Sistemas Sociais, a partir das abordagens de Talcott Parsons e
Niklas Luhman; Mudança Revolucionária e Teoria do Equilíbrio Pontuado, sob a perspectiva
de Gersick (1991) e Wollin (1999).
Apresenta-se, na sequência, o enquadramento metodológico e os procedimentos para
coleta e tratamento dos dados.
3.1

Enquadramento metodológico
Este estudo possui como método a pesquisa qualitativa e quantitativa, com base na

abordagem dedutiva. A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de estruturas
interpretativas que informam o estudo dos problemas da pesquisa, abordando os significados
que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. Para estudar esse
problema, os pesquisadores qualitativos usam uma abordagem qualitativa da investigação, a
coleta de dados (em um contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em estudo) e a
análise dos dados, que é tanto indutiva quanto dedutiva, e estabelece padrões ou temas
(CRESWELL, 2014). Já a pesquisa quantitativa é uma classificação do método científico que
utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para um
determinado estudo.
Quanto à delimitação da pesquisa, a mesma será desenvolvida na cidade de Porto
Velho, devido à sua proximidade com as duas usinas mencionadas, pois toda a área afetada
pelas usinas encontra-se neste município.
A presente pesquisa possui caráter exploratório, a qual representa um nível de análise
que permite identificar as características dos fenômenos, possibilitando a ordenação e a
classificação destes, propondo-se a descobrir as características de um fenômeno como tal,
tendo como objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou um indivíduo
(RICHARDSON, 2012). Também permite o aumento do conhecimento acerca de
determinado fenômeno, possibilitando esclarecimentos necessários para o desenvolvimento de
pesquisas posteriores, as quais necessitam de aprofundamento prévio (GIL, 2009).
No que diz respeito às técnicas de pesquisas utilizadas no presente estudo, destacam-se
a pesquisa documental e a análise de conteúdo. A pesquisa documental assemelha-se à
pesquisa bibliográfica, sendo que a diferença entre ambas está na natureza das fontes, pois
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enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições de diversos autores sobre
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa (GIL, 2008), constituindo-se numa técnica valiosa de abordagens de dados
qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja
desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que tem por principais características
a objetividade, a sistematização e a inferência. Representa um conjunto de técnicas de análise
das comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens (BARDIN,
1979). Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das falas,
realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. Geralmente,
todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas (significantes) com
estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articular a superfície dos enunciados
dos textos com os fatores que determinam suas características: variáveis psicossociais,
contexto cultural e processos de produção de mensagem. Esse conjunto analítico visa a dar
consistência interna às operações (MINAYO, 2007).
No que diz respeito à fonte de coleta de dados, utilizar-se-á de dados de fonte
secundária. Esta refere-se às informações que não apresentam relação direta com o
acontecimento registrado, tendo sido reunidos para algum outro propósito que não o estudo
imediato em mãos (RICHARDSON, 1999). O quadro 02 apresenta o resumo dos aspectos
metodológicos, os quais foram aplicados ao estudo.
Quadro 02 - Resumo dos aspectos metodológicos

Quadros,
Representaç
Tabelas e
ão
Diagrama.

Revisão
Teórica do
Projeto
Referências
oriundas do
Google
Acadêmico

Coleta

Estratégia
de Pesquisa
Exploratória

Dados
secundários
(documentais)

Lógica
Dedutiva

Fonte: elaborado pelo autor.

Bibliográfica,
Documental e Procediment
Análise de os Técnicos
Conteúdo.

Método
Quantitativo e
Qualitativo

Aspectos Metodológicos
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3.2 Procedimento de Coleta e Tratamento dos Dados
Conforme

mencionado

anteriormente,

as

informações

necessárias

para

o

desenvolvimento desse trabalho foram obtidas pela coleta de dados secundários (conforme
quadro 03). Para obtenção dos dados secundários foi realizada pesquisa documental, com base
em informações contidas em documentos, leis e decretos, disponíveis em sites públicos
(Federal, Estadual e Municipal), sendo os principais acervos:


Ministério Público Federal (MPF) - relatórios e pareceres sobre as usinas do Madeira;



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) – relatórios e pareceres sobre as

usinas do Madeira;


Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

- Estudos de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais (EIA/RIMA);


Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - dados populacionais e outros;



Planos Diretores de Porto Velho de 2008 e 2018.
Quadro 03 – Procedimentos da coleta de dados
Coleta de dados
Tipo de
Coleta

Procedimento

Fontes/Entrevistados

Ministério Público Federal (MPF) - relatórios e
pareceres sobre as usinas do Madeira;

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
(TCE/RO) – relatórios e pareceres sobre as usinas do
Madeira;
Análise de

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
informações
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) - Estudos de
contidas em
Impactos Ambientais e Relatório de Impactos
documentos, leis, Ambientais (EIA/RIMA);
Pesquisa
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Documental decretos e dados 
estatísticos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) - Projetos
disponíveis em Básicos Ambientais (PBAs);
sites públicos. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) - dados populacionais e outros.

Plano Diretor de Porto Velho de 2008 (PD/PVHRO).

Plano Diretor de Porto Velho de 2018 (PD/PVHRO).
Fonte: Elaborado pela autora
As variáveis desta pesquisa foram selecionadas a partir da intersecção das categorias
(estrutura social, conservação ambiental e usos dos recursos naturais) com as subcategorias
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(saúde; mobilidade urbana; infraestrutura; segurança; educação; espaços públicos, turismo e
lazer e economia), conforme demonstra o quadro 04.

Quadro 04: Categorias, subcategorias e variáveis da pesquisa.
Categorias Subcategorias

Saúde

Estrutura Social

Educação

Segurança

Economia

InfraEstrutura

Definição
Operacional
Estabelecimento de Hospitais e postos
atendimento
de saúde públicos
Leitos
Leitos públicos
Valor investido
através da
Investimento
compensação
social
Instituições de
Ensino municipais,
Escolas
estaduais e
federais
Professores da
Docentes
rede pública
Matrículas do
ensino pré-escolar,
Matrículas
fundamento e
médio de escolas
públicas
Quantidade de
Homicídios Dolosos
homicídios
dolosos
Quantidade de
Furtos
furtos consumados
Quantidade de
Roubos
roubos
consumados
Quantidade de
Emprego
pessoas Ocupadas
Assalariadas
Renda média
Renda
mensal em salários
mínimos
Quantidade de
Empresas
empresas ativas
Habitação e
Déficit
Urbanização
habitacional
Quantidade de
Consumo de Energia consumidores de
energia
Quantidade de
População
habitantes

Variáveis de Análise

Indicador
IBGE
IBGE
SAE
IBGE

IBGE
IBGE

PM/RO

PM/RO

PM/RO
IBGE

IBGE

IBGE
Plano Diretor
SEMPOG
IBGE
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Conservação Ambiental

Acessibilidade
Frota

Saúde

Alagamento

Educação

Campanhas

Segurança

Proteção Ambiental

Economia

Unidades de
Conservação

Infraestrutura

Plano Diretor

Quantidade de
veículos

IBGE

Áreas alagadas
Campanhas e
Projetos
ambientais
Fiscalização
Ambiental

Plano Diretor
SEMA

SEMA

Pressões sobre as
Unidades de
Conservação

Plano Diretor

Distribuição de
água, esgoto e
destinação de
resíduos sólidos

Plano Diretor

SEMA

Mobilidade
Urbana

Poluição do ar

Qualidade do Ar

Espaços
Públicos/ Lazer
e Turismo

Pontos Turísticos

Potencial local

Saúde

Recursos Hídricos

Qualidade da água

SEMA

Cursos de
capacitação em
assuntos
ambientais

SEMA/SEDAM

Legislação
ambiental

SEMA

Educação
Usos dos Recursos Naturais

Saneamento Básico

Análise contextual

Segurança

Economia

Capacitação

Legislação

Royalties

Mobilidade
Urbana

Arborização

Espaços
Públicos/ Lazer
e Turismo

Turismo Ecológico

Fonte: Elaboração do autor

Valores em
Royalties
entregues pelas
Usinas
Projetos,
programas e
campanhas de
arborização

Potencial turístico

SEMA

ANEEL

SEMA

Plano Diretor
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Após a obtenção dos dados obtidos através da pesquisa documental, procedeu-se a
análise dos resultados a fim de responder os objetivos específicos apresentados na introdução.

3.3 Análise dos dados

Para o alcance dos dois primeiros objetivos específicos: Identificar o contexto da
cidade de Porto Velho no período anterior a construção do UHE do complexo do Madeira
quanto à estrutura social, à conservação ambiental e aos usos dos recursos naturais e
Descrever as mudanças ocorridas na cidade de Porto Velho no período posterior à construção
das UHE do complexo do Madeira quanto à estrutura social, à conservação ambiental e aos
usos dos recursos naturais, os dados da pesquisa foram analisados a partir da análise de
conteúdo dos documentos utilizados na pesquisa documental. Os períodos observados na
categoria estrutura social foram: antes (até 2008), durante a construção (de 2009 a 2012) e
após a construção (a partir de 2013). Para as categorias conservação ambiental e usos dos
recursos naturais não foi observado o período durante (de 2009 a 2012).
Para atender ao terceiro objetivo específico: analisar as mudanças nas estruturas
―profundas‖ da cidade de porto velho após a construção do complexo do madeira,
considerando a estrutura social, a conservação ambiental e o usos dos recursos naturais foi
considerada uma adaptação do fluxo da teoria do processo de mudança para sistemas
organizacionais proposta por wollin (1999), conforme figura 05.

Figura 05: Fluxo adaptado da Teoria do processo de mudança para sistemas organizacionais
proposta por Wollin (1999).

Distúrbio

Variações

Fonte: Elaborado a partir de Wollin (1999).

Novas Formas
de
Ordenamento

Nova
estrutura
profunda
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Por fim, para alcançar o quarto objetivo específico: analisar as mudanças ou impactos
nas estruturas ―profundas‖ da cidade de porto velho após a construção das UHE do complexo
da madeira considerando a estrutura social, a conservação ambiental e usos dos recursos
naturais, foi realizada a análise de conteúdo utilizando como base os resultados encontrados e
apresentados na pesquisa.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS DA PESQUISA

Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia, situado na Região Norte do Brasil,
parte integrante do Bioma Amazônia. Foi fundada em 1907, na margem direita do rio
Madeira, por uma empresa americana durante a construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré que facilitaria o escoamento da produção de borracha para Europa e Estados Unidos.
Incorporando terras do Mato Grosso e Amazonas, foi criada legalmente como um
Município do Amazonas em 02 de outubro de 1914, desmembrada da vila de Humaitá. Em
1943, transformou- se em capital na criação do Território Federal do Guaporé, posteriormente
denominado Território Federal de Rondônia (1956), em homenagem ao Marechal Cândido
Rondon. Ao final de 1981, o Território de Rondônia é elevado à categoria de Estado, sendo a
cidade de Porto Velho mantida como capital.
Figura 06 – Localização do Município de Porto Velho/RO

Fonte: IBam (2018)

O Município de Porto Velho destaca-se por ser a capital brasileira com maior área
territorial, estendendo-se por cerca de 34 mil km² e mais de 500km de extensão Leste-Oeste,
abrangendo quase 15% do território estadual. Ao Norte, Porto Velho faz divisa com três
Municípios do Amazonas (Lábrea, Canutama e Humaitá); ao Sul faz limites com seis
Municípios rondonienses (Nova Mamoré, Buritis, Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Cujubim
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e Machadinho D‘Oeste) e uma extensa zona de fronteira com a Bolívia; e à Oeste, faz divisa
em uma pequena extensão com o Acre, no Município de Acrelândia.
Está inserido na sua totalidade no bioma Amazônia, sendo a terceira maior cidade da
região Amazônica. O clima da região é o Equatorial e a vegetação é de Floresta Tropical. A
topografia destaca relevos ondulados a fortemente ondulados e acidentados. A bacia
hidrográfica do rio Madeira tem rios com relevante volume de águas e com potencial para
pesca, navegação e recreação.
Integra a Mesorregião Madeira-Guaporé e também a Microrregião de Porto Velho,
juntamente com Nova Mamoré, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari,
Cujubim e Itapuã do Oeste (Figura 2), conforme a divisão territorial do Brasil estabelecida
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, forma com o
Município vizinho de Candeias do Jamari, a Região Metropolitana de Porto Velho, instituída
através da Lei nº 3654, de 9 de novembro de 2015.
Figura 07 - Localização da Meso e Microrregião de Porto Velho

Fonte: Fonte IBAM (2018)

A divisão político-administrativa do Município de Porto Velho é definida por três leis
que englobam, ao todo, o que seriam 14 distritos.
A Lei 1.378/1999 estabeleceu a subdivisão do Município em 12 distritos: Nova
Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, Mutum-Paraná,
Jaci-Paraná, Porto Velho (sede), São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação.
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A Lei 1.535/2003 autorizou a criação do distrito de União Bandeirantes, contudo não
foi identificado decreto de criação e delimitação do mesmo. A lei 2.082/2013 dispõe sobre a
criação do distrito de Rio Pardo, remetendo para decreto posterior sua delimitação, que
também não foi identificado. Dessa forma, observa-se que há o reconhecimento, na prática da
administração, da existência dos 14 distritos, mas a base legal parece incompleta.
Do ponto de vista da organização de informações para dar suporte à revisão do Plano
Diretor 2018 (do qual esta pesquisa extraiu algumas informações do contexto atual do
município), destaca-se que o IBGE considerou no Censo de 2010 apenas os distritos
consagrados na lei de 1999. Assim, para a análise da estrutura territorial do Município e de
aspectos sociodemográficos foram considerados os 12 distritos originais. Esses, no entanto,
foram organizados em três regiões: Alto, Médio e Baixo Madeira, como mostra a figura 08.
Cada região reúne quatro distritos com suas respectivas áreas urbanas, unidades de
conservação, terras indígenas e área rural, sendo elas: Região do Alto Madeira, composta
pelos distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã;
Região do Médio Madeira, composta pelos distritos de Abunã, Mutum Paraná, Jaci Paraná
mais o distrito- sede de Porto Velho; Região do Baixo Madeira, composta pelos distritos de
São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação, cujo acesso é somente por via fluvial. Destaca-se
que, independentemente da divisão dos distritos, a leitura do Município nessas três regiões
permanece a mesma.
Figura 08 - Regionalização do Município de Porto Velho/RO

Fonte: IBAM, 2018.
A urbanização de Rondônia, assim como a que ocorreu em outras regiões da
Amazônia ocidental, aconteceu, sobretudo, em função dos desdobramentos dos processos de
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integração da Amazônia. Sendo assim, a análise do processo de ocupação e urbanização de
Porto Velho precisa levar em consideração os desdobramentos do crescimento econômico
brasileiro e seus reflexos na Amazônia.
O processo de urbanização de Porto Velho é semelhante ao de Rondônia, uma vez que
as políticas implantadas para a incorporação e ocupação do Estado impactaram diretamente a
formação social e espacial de Porto Velho, a capital do Estado.
Com o grande surto de migrações a partir da década de 1970, o município começou a
desenvolver-se forma brusca, e já na década de 80 explodiu o progresso com a criação do
Estado de Rondônia de em 1981. Com a pavimentação da BR 364, antiga BR 29, um
expressivo número de pessoas chegou de diferentes regiões do Brasil. Porto Velho atingiu um
recorde em seu crescimento no país na década de 1980, superando o índice de grandes
metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na medida em que a cidade se
desenvolvia, seus índices demográficos aumentavam. Nem a queda da extração do ouro na
década de 90 gerou a redução do crescimento demográfico.
A economia de Porto Velho até a década de 1990 encontrava-se ligada principalmente
à extração de minérios, como o ouro e a cassiterita, pesca, agricultura e comércio.
Ao iniciar uma ampla discussão sobre impactos, evolução urbana e os efeitos
econômicos sob o município de Porto Velho, antecedendo a construção das usinas, vale
enfatizar os grandes ciclos econômicos e sua forma de organização no Estado de Rondônia.
Os ciclos populacionais de Porto Velho foram quatro e decorreram de movimentos da
economia, a exemplo do ciclo da borracha, do ouro e da construção de ferrovias e rodovias
(BEZERRA, 2010). Na sequência histórica do desenvolvimento econômico do estado e,
consequentemente, de Porto Velho, segundo COBRAPE (2006), há a implantação dos
projetos de colonização e dos projetos de desenvolvimento institucionais. Esses, direta ou
indiretamente, consolidaram a economia do estado sob uma base agropecuária e extrativista
(SILVA, 2013). Considera-se a construção das UHEs do Madeira como o 4º ciclo.
O potencial hídrico do Rio Madeira despertou interesse por Porto Velho e culminou na
construção de duas Usinas Hidroelétricas (UHEs) no Estado: Santo Antônio e Jirau. Tal
fenômeno colocou a Região como destaque nacional, evidenciando sua potente geração de
energia elétrica, tornando-a um forte atrativo econômico e de desenvolvimento no setor
elétrico.
O Complexo do Madeira foi tratado no setor de geração e transmissão de energia
como a ―ponta de lança‖ do ―avanço da fronteira elétrica‖ no Brasil e pelo governo como uma
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obra fundamental para equilibrar a demanda e a oferta de energia elétrica entre 2010 e 2012
(MONTEIRO, 2011, p. 03).
As hidrelétricas são obras que servem para aproveitar a energia contida no fluxo das
águas do rio a fim de gerar energia elétrica. O objetivo das Usinas Hidrelétricas do Madeira
era que fossem geradas 6.450MW de energia. A barragem da Usina de Santo Antônio está
localizada a 10 km da cidade de Porto Velho, enquanto a da Usina de Jirau encontra-se
localizada a 136km de Porto Velho ( ROCHA e BRITO, 2013).
Em suma, a paisagem original do trecho do rio Madeira compreendido entre Porto
Velho e Abunã teve suas características alteradas por iniciativas colonizadoras dos europeus,
pela exploração de alguns de seus recursos naturais, pela implantação de empreendimentos de
infraestrutura e, ultimamente, pelo avanço das atividades agropecuárias.
A observação da história recente da região permite que se verifique nela um conflito
de interesses entre ações conservacionistas, que visam proteger seus extraordinários recursos
naturais, e iniciativas de incorporação de suas terras à produção de alimentos. É neste cenário
que se pretende interferir, implantando duas usinas para geração de energia elétrica.
(EIA/RIMA, 2006).
A capital do estado de Rondônia, situada no Município de Porto Velho, foi
contemplada com a construção de duas Usinas Hidroelétricas (UHE), as quais constituem o
Complexo do Madeira: Santo Antônio e Jirau. Tal fenômeno colocou a Região como destaque
nacional, evidenciando sua potente geração de energia elétrica, tornando-a um forte atrativo
econômico e de desenvolvimento no setor elétrico (BRITO, 2013). O Complexo do Madeira
foi tratado no setor de geração e transmissão de energia como a ―ponta de lança‖ do avanço da
fronteira elétrica no Brasil (MONTEIRO, 2011).
A Resolução diferencia o EIA do RIMA, tendo em vista a extensão, o nível de
detalhamento do EIA e o fato de ele ser redigido em linguagem técnica. Já o RIMA é
elaborado, em linguagem mais acessível, objetivando atender à demanda da sociedade por
informações em relação ao empreendimento, bem como de seus impactos. Embora tidos como
sinônimos, o EIA e o RIMA são documentos distintos e com focos diferenciados. O primeiro
tem como objeto diagnosticar as potencialidades naturais e socioeconômicas, os impactos do
empreendimento e as medidas mitigadoras, compensatórias e de controle desses impactos,
enquanto o segundo apresenta informações para a população conhecer as vantagens e
desvantagens do projeto e as suas consequências ambientais (BRASIL, 2007).
O EIA foi elaborado de acordo com a determinação das Áreas de Influência Direta,
Área de Influência Indireta e Área de Influência Regional, bem como os detalhamentos
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exigidos para cada uma delas em relação aos estudos socioeconômicos. Também foi avaliada
a tendência de crescimento populacional e a interferência do empreendimento frente a esta
tendência, conforme exigência do Termo de Referência (TR) (SAULE JÚNIOR, 2006).
O EIA estruturou-se em cinco Tomos. O tomo A dividido em 7 (sete) capítulos
abordou ―Metodologias, instrumentos legais e a caracterização dos empreendimentos‖. Já o
tomo B, dividido em 4 (quatro) capítulos apresentou o ―Diagnóstico ambiental‖. O tomo C
dividiu-se em 3 (três) capítulos e expôs a ―Análise integrada, avaliação de impactos,
prognóstico e programas ambientais‖. O tomo D exibiu ―Mapas‖ e o tomo E apresentou os
estudos complementares solicitados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Após a avaliação dos impactos foram propostas, no tomo C, medidas mitigadoras e de
potencialização, promovendo-se, em seguida, a proposição de 25 (vinte e cinco) Programas
Ambientais, sendo 6 (seis) programas diretamente relacionados ao meio físico, 9 (nove)
programas concernentes ao meio biótico e 9 (nove) relacionados ao meio socioeconômico,
além de 1 (um) Programa Ambiental para Construção (PAC). Por força das complementações
solicitadas pelo IBAMA, foram adicionados o "Programa de Apoio às Atividades de Lazer e
Turismo" e o "Programa de Monitoramento e Apoio às Atividades Desenvolvidas nas
Várzeas". O EIA também destacou a necessidade de realização de um "Plano Ambiental de
Conservação e Uso dos Reservatórios", concebido a partir do Termo de Referência emitido
pelo IBAMA, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA nº 302 e nº 305 de 2002 (MPRO, 2006).
Em suma, o EIA e o RIMA do empreendimento tiveram como uma de suas funções a
proposição de ações que minimizassem os impactos oriundos da construção do
empreendimento, no intuito de trazer equilíbrio à economia, bem como benefícios à sociedade
e ao meio ambiente local. Desta forma, objetivou apresentar, entre outros dados, a definição
das medidas mitigadoras dos impactos causados pela obra, detalhadas no Plano Básico
Ambiental (PBA) que, por sua vez, subsidiou a licença de instalação e apresentou as
especificidades de todas as medidas dos programas ambientais propostos no EIA/RIMA.
Com a expedição da licença prévia (LP), o órgão ambiental estabelece as medidas
mitigadoras que devem ser executadas durante a fase de implantação. A execução dessas
medidas é uma condição para solicitar e obter a licença de instalação.
A Licença de Instalação (LI) somente deve ser concedida depois que o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) aprovar, o Projeto Básico Ambiental (PBA) e se o
consórcio tiver cumprido as condicionantes da LP, pois segundo a Resolução CONAMA nº
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006, de 16/09/87, a aprovação do PBA é requisito básico para a concessão da Licença de
Instalação.
O PBA é o detalhamento dos programas ambientais e sociais propostos no EIA/RIMA
que deve ser elaborado pelo consórcio empreendedor, mas monitorado e avaliado pelo órgão
licenciador durante todo o processo de licenciamento. Muitos dos programas propostos
podem ser de médio e longo prazo, sendo, portanto, a síntese do compromisso do
empreendedor com a execução de ações e medidas mitigadoras e compensatórias (INESC,
2011).
Dessa forma, o empreendedor deve executar os programas ambientais integrantes do
PBA, apresentando periodicamente os relatórios de execução. Por conseguinte, o órgão
ambiental deve avaliar criteriosamente os resultados dos programas ambientais e das medidas
mitigadoras implementadas. Essas exigências têm previsão na Resolução CONAMA 01/1986,
em seu artigo 6º, o qual preconiza que o estudo de impacto ambiental desenvolverá, no
mínimo, a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada
uma delas (NOGUEIRA, 2013).
Em outras palavras, dentro do contexto global do Projeto Básico, o PBA deve fornecer
detalhes suficientes para mostrar que todos os programas necessários de monitoramento,
mitigação e minimização de impactos ambientais e sociais relacionados estão totalmente
desenvolvidos, incluindo orçamentos e responsabilidades de implementação, de tal forma que,
se a construção fosse começar amanhã, os melhores resultados para o empreendimento em
termos ambientais e sociais seriam alcançados com poucas ou nenhuma modificação dos
programas propostos. Contudo, o PBA de Santo Antônio não só careceu totalmente de
informação sobre os orçamentos para os seus numerosos programas de monitoramento e
manejo, como também proporcionou um nível de detalhamento absolutamente insuficiente
sobre a maioria dos programas para cumprir o seu papel como um minucioso documento de
planejamento para as fases de construção, como previsto na legislação brasileira.
Resumidamente, o PBA esteve longe de prover garantias de que vários impactos ambientais e
sociais do projeto de Santo Antônio seriam adequadamente gerenciados (FAEL, 2008).
Após um longo processo marcado por protestos da sociedade civil e ações judiciais
visando suspender o processo de licenciamento ambiental – o qual inclui a realização de
audiências públicas (AP) –, as APs aconteceram no estado de Rondônia. Em 10 de novembro
de 2006, foi realizada uma AP no distrito de Jacy-Paraná; em 11 de novembro de 2006, na
sede do município de Porto Velho; em 29 de novembro de 2006, no distrito de Abunã; e em
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30 de novembro de 2006, no distrito de Mutum-Paraná. Cada AP contou com,
respectivamente, 800, 1.100, 404 e 669 participantes (FONSECA et al, 2013).
Nos estudos de caso de licenciamento ambiental, foi patente a insatisfação de
representantes da sociedade civil quanto ao momento de realização das audiências. Nestes
casos, as audiências públicas formais, de caráter obrigatório, ocorreram, assim como
determinam as resoluções do Conama, somente após a publicação do EIA e seu respectivo
relatório de impacto do meio ambiente (Rima). Neste momento, decisões importantes já
haviam sido tomadas, como a definição dos temas a serem analisados no EIA. Além disso, as
reduzidas possibilidades de participação social em momentos anteriores ao licenciamento
causaram insatisfação e trouxeram para os debates do licenciamento temas que deveriam ter
sido amplamente discutidos anteriormente, como a escolha do local para o empreendimento e
a definição das principais características do projeto (FONSECA et al, 2013).
Os processos preparatórios às APs visaram incluir populações ribeirinhas. Entretanto,
eles foram muito criticados pela sociedade civil, por excluírem outras populações tradicionais,
e por ter tido um início muito tardio. Faltou uma conexão clara entre estas reuniões com
populações tradicionais e as audiências públicas formais. No entanto, apesar das falhas, estes
processos contribuíram, mesmo que de maneira limitada, para a inclusão no debate das
populações envolvidas, evidenciando a necessidade de sua ocorrência. Ficou claro que a
regulamentação da participação social em um momento anterior às AP,s atualmente previstas
como obrigatórias nas resoluções do CONAMA, pode ter um impacto positivo na efetividade
da participação e na legitimidade do processo (FONSECA et al, 2013).
Não há dados para afirmar que os problemas de transparência identificados no caso de
Santo Antônio e Jirau sejam devidos à postura dos órgãos responsáveis, à desorganização ou
mesmo pela falta de recursos e tempo hábil para realizar os eventos. Nestes casos, as
principais reclamações quanto à transparência, ou seja, quanto ao acesso a informações
confiáveis e de qualidade, se concentram no EIA-RIMA, o principal documento a ser debatido
nas audiências. Uma primeira crítica se refere a dúvidas quanto à independência da empresa
de consultoria responsável por realizar o estudo, tendo em vista que quem escolhe e paga a
consultora é a empresa proponente do projeto. Dessa forma, entrevistados da sociedade civil
levantam dúvidas quanto à liberdade dos técnicos contratados de criticar os planos e as ações
da empresa contratante. Alguns técnicos entrevistados, que trabalham com EIAs, confirmaram
ter vivenciado esta dificuldade. Além disso, em ambos os casos, apesar de o EIA, o Rima e
vários outros documentos estarem disponíveis em forma digital no site do Ibama, foram
identificadas reclamações por parte da sociedade quanto ao acesso online a outros
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documentos relevantes. Até então, os processos não eram digitalizados e disponibilizados no
site, dificultando o acesso dos interessados, que tinham que se deslocar até Brasília ou
requerer uma cópia, arcando com custos relativamente altos. Houve insatisfação também
quanto à linguagem utilizada nos relatórios, que seria muito técnica e dificultaria a
compreensão por parte de muitos atores interessados, como comunidades indígenas e
ribeirinhas (FONSECA et al, 2013).
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5.

RESULTADOS
Este capítulo visa responder às questões que dizem respeito ao objetivo geral da

pesquisa (Identificar as mudanças ocorridas na estrutura social, conservação ambiental e usos
dos recursos naturais da cidade de Porto Velho, com a construção do Complexo do Madeira),
bem como atender aos seus objetivos específicos: Identificar o contexto da cidade de Porto
Velho no período anterior a construção do UHE do complexo do Madeira quanto à estrutura
social, à conservação ambiental e aos usos dos recursos naturais; Descrever as mudanças
ocorridas na cidade de Porto Velho no período posterior à construção das UHE do complexo
do Madeira quanto à estrutura social, à conservação ambiental e aos usos dos recursos
naturais; Analisar as mudanças nas estruturas ―profundas‖ da cidade de Porto Velho após a
construção das UHE do Complexo do Madeira considerando a estrutura social, a conservação
ambiental e usos dos recursos naturais; e Avaliar se houve mudança revolucionária na
estrutura profunda da cidade com a construção das UHE do Complexo do Madeira,
pretendendo desta forma responder à questão de pesquisa descrita na introdução.

5.1 Porto Velho no período anterior à construção do Megaprojeto UHE do Complexo do
Madeira.

A localização de Porto Velho às margens do Rio Madeira, vinculou sua história a esse
rio, que é responsável por integrar as grandes hidrovias da região amazônica, interligando-a
aos principais centros urbanos regionais. A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, hoje
considerada um dos principais patrimônios histórico-culturais do Estado de Rondônia, foi
iniciada devido ao potencial estratégico da localização da cidade, o que foi evidenciado na
medida em que o transporte fluvial permitia o acesso das regiões produtoras da Amazônia e
do cerrado brasileiro ao mercado mundial, tanto na direção da América do Norte, Europa,
América do Sul e África, quanto ao Oceano Pacífico. Portanto, a crescente importância de
suas instalações portuárias formou os principais elementos que orientaram, impulsionaram e
que, de certa forma, ainda condicionam o desenvolvimento da Capital do Estado de Rondônia
(PD, 2008).
Em 2008, Porto Velho era considerada pelo Ministério da Agricultura como um dos
polos mais importantes para exportação de soja pelo Rio Amazonas (os outros eram os de
Belém e São Luís) e vinha apresentando um forte crescimento nessa área. Nessa mesma
época, o município aguardava o início da construção das UHE do Complexo do Madeira
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(Jirau e Santo Antônio) e suas contribuições (positivas e negativas) para o desenvolvimento
local.
Em relação aos aspectos demográficos, Porto Velho possuía 379.185 habitantes em
2008 (IBGE, 2018). Porém, a expectativa era que a construção do Megaprojeto Complexo do
Madeira deveria atrair um expressivo contingente populacional atraído pelas possibilidades
econômicas que o empreendimento poderia oferecer, incluindo técnicos e trabalhadores
diretamente empregados na obra. No entanto, a situação habitacional do município que à
época já era considerada preocupante, demonstrava uma com a migração esperada haveria
uma piora considerável, o que poderia aumentar a pressão sobre o setor imobiliário local.
A educação do município, nos níveis pré-escolar, fundamental e médio, contava com
408 escolas em 2007, 4.104 docentes e ofereceu 100.444 matrículas (IBGE). As redes
estadual e municipal operam de modo complementar, no que tange à distribuição dos
equipamentos de educação. Nas áreas mais periféricas da cidade há maior distribuição da rede
municipal, já na área central, concentra-se em maior parte a rede estadual (PD, 2008).
Quatro hospitais concentram a maioria dos atendimentos das doenças mais graves dos
habitantes de Porto Velho e a população vinda de outros municípios da região. A rede de
Centros de Saúde era considerada razoável e atendia praticamente todo o território urbano. Já
em relação aos equipamentos de saúde havia uma distribuição razoável, possuindo alguns
déficits as áreas sul e sudeste da malha urbana.
Porto Velho fazia parte das cidades que tiveram um aumento exponencial da frota de
automóveis. Em 2008, circulavam pela cidade cerca de 106 mil carros e 165 mil bicicletas,
embora o número de bicicletas oficialmente registradas não ultrapasse 70 mil. Havia uma
mistura desordenada do trafego de caminhões, automóveis, bicicletas e pedestres, acentuando
os problemas no trânsito da cidade, o que certamente exigia um melhor planejamento da
mobilidade urbana local (PD, 2008).
O índice de acidentes de trânsito é considerado relativamente alto em proporção à
frota urbana. Acredita-se que a inexistência de uma hierarquia viária estabelecida por vias de
padrões distintos conforme sua função na malha urbana e a falta de um sistema de sinalização
horizontal e vertical suficientemente claro que indique as prioridades de circulação; poderiam
ser fatores responsáveis pelo fato. Outras duas situações locais constituem-se nos mais
importantes elementos dos conflitos de tráfego no interior da malha urbana: a localização das
instalações portuárias atuais e a relação de Rodovias Federais, BR 364 e BR 319, com a
malha urbana atual. Todos estes fatores demonstram a necessidade de um projeto estratégico e
fundamental para a cidade (PD, 2008).
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Quanto ao sistema de transporte público, Porto Velho operava com duas empresas,
contando com 54 linhas, com 19 origens (pontos finais) e dois destinos principais: a área
central, nas proximidades do mercado, e o Hospital de Base, na saída para o aeroporto.
A economia de Porto Velho era fortemente baseada no setor terciário. Seu comércio
era considerado diversificado e forte e, juntamente com o setor de serviços, constituía a maior
fonte geradora de empregos. O parque industrial do município era considerado incipiente,
representado basicamente por madeireiras e pelo processamento de material não metálico
(olarias), mas havia previsão de crescimento no setor, já que alguma indústria já havia se
interessado em instalar-se na região no intuito de oferecer insumos para a construção das
UHE do Madeira (PD, 2008).
Nesse período, dois outros fatores importantes para o campo econômico eram a
construção de dois shoppings centers de grande porte e a previsão de uma relação direta entre
a construção das usinas e a demanda por serviços de apoio às empresas locais.
Ainda no que diz respeito à economia local, o município dispõe de potencialidades
ainda não exploradas na área de turismo, trazendo a possibilidade de desenvolvimento de
ações que poderiam impulsionar a economia com a exploração de atrativos turísticos,
sobretudo com o turismo ecológico.
Em 2008, catorze Unidades de Conservação (UC) pertenciam ao município, o qual
também abrigava três terras indígenas. Dentre as UC havia reservas ecológicas, florestas
nacionais, florestas sustentáveis e outras categorias (PD, 2008).
Segundo a Biodiversidade na Amazônia Brasileira (2002), os aproveitamentos
hidrelétricos Jirau e Santo Antônio seriam implantados em área prioritária de conservação,
denominada subdivisão AX. A subdivisão AX possuía 61 áreas prioritárias, representando
16% do total geral das áreas prioritárias, sendo a subdivisão dividida segundo o grau de
importância biológica.
De acordo com o EIA/RIMA, a implantação do canteiro de obras do AHE Santo
Antônio iria atingir a APA do Madeira em cerca de 300 ha. A formação do reservatório do
AHE Santo Antônio inundaria parte da FERS do Rio Vermelho C, da FERS do Rio Vermelho
A e da Reserva Extrativista Jacy Paraná. Este reservatório provavelmente atingiria uma
pequena porção da ESEC Serra dos Três Irmãos. Já o reservatório do AHE Jirau inundaria
parte da FERS do Rio Vermelho A, FERS do Rio Vermelho B e provavelmente pequenas
porções da ESEC Serra dos Três Irmãos e da Estação Ecológica Antônio Mujica Nava
(SEMA, 2011).
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Além das ações sofridas pelas UC em relação aos impactos da implantação das UHE
do Complexo do Madeira, cabe salientar que as mesmas já vinham sofrendo iminentes riscos
de desflorestamentos e grandes pressões para redução dos seus limites.
Porto velho possuía uma grave questão no que diz respeito à questão do saneamento
básico, demonstrando uma carência de infraestrutura nessa área. Quanto ao abastecimento de
água, dois subsistemas (Centros de Reservação 1 e 2 - CR1 e CR2) abasteciam apenas 50% da
população. A outra metade dos moradores utilizava o sistema de poços do amazonas ou era
abastecida por meio de sistemas independentes. No que diz respeito ao esgotamento sanitário,
apenas 1,8% dos domicílios estavam ligados à rede de coleta de esgotos, sendo lançado ―in
natura‖ no Rio Madeira. Segundo o IBGE, 47% dos domicílios usavam fossas sépticas, 20%,
fossas rudimentares e 5% lançam seus dejetos em valas, rios e outros escoadouros. No que
tange à coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos, a situação também era preocupante.
Cerca de 215 toneladas de lixo por dia eram produzidas produzidos no município, sendo 80%
da população atendida pela coleta. Os resíduos coletados eram depositados numa área
próxima à Universidade Federal de Rondônia (PD, 2008).
A drenagem da cidade, em sua maioria, era realizada por meio de canais a céu aberto,
sem revestimento. De forma complementar, canais de micro drenagem cobriam 37% das vias
urbanas.
Onze bacias principais compunham a malha hidrográfica da área urbana de Porto
Velho, as quais se dividiam em bacias secundárias que contam com mais de 100 km de
igarapés. A área de contribuição dessas bacias atingia uma área superior a 15 mil hectares.
Era comum que as obras de drenagem feitas em um setor acabassem acarretando enchentes
em outras áreas onde não havia ocorrência do problema, demonstrando a inexistência de um
projeto de macrodrenagem (PD, 2008).
Em se tratando de energia elétrica, o município por vezes era surpreendido por
―apagões‖. Seu consumo médio era de 340 mil Kw/h ano. Uma parte deste consumo era
fornecida pela Usina de Samuel e, o restante, complementado por uma usina termelétrica da
Empresa Termonorte, construída e instalada na própria cidade. Da mesma forma, também
havia deficiência na oferta de iluminação pública, já que nesse quesito a necessidade da
população não era satisfatoriamente atendida. Esperava-se que tal situação se modificasse
após a instalação das UHE do Madeira (PD, 2008).
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A comunicação social era considerada adequada. À época seis emissoras de TV, oito
emissoras de rádio e seis jornais diários, asseguravam a oferta de entretenimento e informação
geral à comunidade (PD, 2008).
5.2 Mudanças ocorridas no município de Porto Velho no período posterior à construção
das UHE do complexo do Madeira

Cabe salientar na categoria estrutura social, foi acrescentado o período durante, pois
como conta com dados numéricos, esse acréscimo auxilia na avaliação dos resultados. nas
demais categorias, conservação ambiental e usos dos recursos naturais, onde haverá uma
maior quantidade de análise qualitativa das variáveis, os resultados serão apresentados
somente no posterior antes e depois da construção das UHE do complexo do madeira.

5.2.1 Categoria: Estrutura Social

a) Saúde
De acordo com a Santo Antônio Energia (2018), cerca de R$ 100 milhões foram
investidos pela construtora na melhoria da saúde pública na região de Porto Velho, em
projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria
Estadual de Saúde. Os recursos foram direcionados à construção e revitalização de hospitais e
unidades de saúde, além de programas de combates a endemias, como malária e dengue
(SAE, 2018).
A construtora afirma que um dos principais resultados desse investimento foi a
redução dos casos de malária: 43% em 2013 na comparação com 2012 (sendo que, neste ano,
o índice de incidência já havia recuado 50%). O programa atacou três frentes
simultaneamente: diagnóstico precoce, controle do mosquito e conscientização da população.
Também envolveu a aquisição e instalação de mais de 30 mil Mosquiteiros Impregnados de
Longa Duração (MILD).
A conscientização da população foi realizada por meio de campanhas educativas,
acompanhadas por folhetos e outros materiais. Além da malária, também foram abordados
tuberculose, hanseníase, AIDS e educação no trânsito.
Segundo a Santo Antônio Energia, várias ações foram realizadas através de seu
investimento, sendo eles: Construção do Espaço Mulher; Reforma e ampliação do SAMU;
Reforma e ampliação do Centro de Especialidades Médicas; Reforma e Ampliação do
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Hospital de Base; Conclusão das Obras do Hospital Regional de Cacoal; Reforma do Posto de
Saúde Mariana; Construção do Ambulatório Santo Antônio; Reforma da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA Ana Adelaide; Reforma e Ampliação de duas Unidades Básicas de
Saúde (UBS): Cujubim Grande e São Carlos; Revitalização de 11 Postos de Saúde; Reforma
do Abrigo Casa Moradia; Construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS): Novo
Engenho Velho, Distrito Aliança, Rio Garças, Ronaldo Aragão e Alfredo Silva. Com relação
aos hospitais, a ação da Santo Antônio Energia permitiu a criação de 254 leitos em Porto
Velho – 120 de enfermaria, 46 de UTI neonatal (Hospital de Base Ary-Pinheiro) – e 88 no
Hospital Infantil Cosme e Damião. Além disso, foram criados 167 leitos no Hospital Regional
de Cacoal (SAE, 2018).

b) Educação

Quanto aos números de pessoas matriculadas nas redes municipal, estadual e federal
de ensino do município de Porto Velho, o que se constata é que, diferentemente do número de
escolas, o qual diminuiu durante a construção e obteve um aumento irrisório após o evento,
bem como do número de docentes, que obteve crescimento mais expressivo durante a
construção, as matrículas tiveram um aumento progressivo, tendo mais expressividade entre
os períodos que sucederam a obra e o ano de 2015, 7.275 no total (Figura 09). Os números
apresentados representam os níveis pré-escolar, fundamental e médio.
Figura 09 – Número de matrículas em Porto Velho
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Entre o início e a fase final da obra das usinas (2012), o número de docentes dos níveis
pré-escolar, fundamental e médio, aumentou 20,4% no período (836). Já entre 2012 e 2015,
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60 novos docentes foram contratados. Estes números representam os docentes de todas as
esferas governamentais (municipal, estadual e federal). Cabe salientar que, boa parte deste
aumento é proveniente da contratação de professores da rede federal, nomeados no Instituto
Federal de Rondônia – IFRO, já que as atividades desta instituição se iniciaram na capital a
partir do ano de 2011.
Figura 10 – Número de Docentes em Porto Velho
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018)
De acordo com dados do IBGE (2018), considerando os níveis pré-escolar,
fundamental e médio, houve uma redução do número de escolas durante e após a obra das
usinas do Madeira. Até o ano de 2008 haviam 408 escolas no município, dimimuindo para
376 em 2012. No ano de 2016, haviam 390 unidades de ensino na capital do Estado de
Rondônia (figura 11).
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Figura 11 – Número de escolas em Porto Velho

410

400
390
408

380
390
370

376

360
Antes

Durante

Depois

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Segundo a Santo Antônio Energia, através de repasse financeiro, em um de seus
programas de compensação social, 10 escolas da rede municipal de ensino foram construídas
e ampliadas, disponibilizando 119 salas de aulas. Ao todo 06 novas escolas foram
construídas: Escolas construídas: Pingo de Gente; Novo Engenho Velho; Aponiã;
Moranguinho (COHAB Floresta); São Francisco; Santo Antônio (após demolição das
instalações anteriores). Quanto às escolas reformadas e/ou ampliadas, estas totalizaram 04:
Joaquim Vicente Rondon (PVH); Joaquim Vicente Rondon (Porto Velho); Manoel Aparício;
Joaquim Vicente Rondon (Jacy-Paraná); Cora Coralina e Quadra (Jacy-Paraná) (SAE, 2018).
Os projetos de cada escola foram repassados pela Secretaria Municipal de Educação
de Porto para a Santo Antônio Energia executá-los. De acordo com a Construtora, através
destas ações, ampliariam a capacidade da rede municipal de ensino no atendimento de mais de
seis mil alunos.
Contudo, apesar destes investimentos, em 2011 o TCE constatou que no subprograma
educação, foram previstas as construções de 82 (oitenta e duas) unidades escolares, de acordo
com os seguintes níveis: Educação Infantil, 06; Ensino Fundamental, 45; Ensino Médio, 18 e
Educação de Jovens e Adultos, 13.
O relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE), através
de inspeção in loco, apontou deficiências estruturais nas construções, além de desvio de
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finalidade dos equipamentos adquiridos para atender as unidades escolares, cintando a
seguinte educacional verificada em sua auditoria:
Em suma, na área educacional a Equipe de Auditoria evidenciou a seguinte situação:
ausência na efetivação das políticas públicas nos sistemas de ensino; negligência do
poder público municipal; omissão do poder público estadual; número de escolas e
salas de aula insuficientes para atender o aumento da demanda; salas de aula
superlotadas nas escolas; as escolas apresentam estrutura física inadequada para o
funcionamento como instituições prestadoras de serviços educacionais e Número de
profissionais insuficiente e profissionais sem habilitação (TCE, 2011).

Presume-se do relatório, que as ações propostas para o subprograma educação, até o
momento da auditoria, tinham sido ineficazes e insuficientes, de acordo como planejado.
c) Segurança

O aumento populacional, por vezes, condiciona outras características perceptíveis
em uma sociedade. Uma das áreas em que visivelmente se constata a proporção entre o
aumento do número de habitantes e o índice de ocorrências é na segurança pública.
Apesar de não haver condições de testificar que a violência aumentou no município de
Porto Velho com a construção das usinas, observa-se que houve uma elevação significativa
nos quesitos: furto consumado, roubo consumado e homicídios dolosos naquele período,
conforme demonstrado na figura 12.
Figura 12 – Índice de homicídios dolosos, furtos e roubos no Município de Porto Velho.
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018)
Observa-se que houve aumento progressivo nos três índices pesquisados. A taxa de
homicídios cresceu de forma expressiva do período que antecedeu à construção ao período
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posterior. O roubo consumado teve um aumento no período da construção, no entanto,
praticamente triplicou no período que sucedeu à obra. Quanto ao furto, o aumento obtido
entre o início e o momento posterior à construção quase dobrou.

d) Economia

Durante a construção, como era esperado, o número de pessoas ocupadas assalariadas
aumentou, de acordo com os dados do IBGE (2018). Os registros apontaram para um aumento
de 48,8% de 2008 para 2012, ocasião em que havia 193.576 indivíduos sendo remunerados
pelas suas atividades laborais em Porto Velho. Inseridos nesta contagem estavam os
trabalhadores diretamente envolvidos na Construção do Complexo do Madeira que em grande
parte vieram de outros estados, já que não havia um número suficiente de mão de obra
especializada no município.
Esse fator, em especial, também pode ter contribuído para que, após o período da
instalação das usinas, houvesse uma queda de 17.1% no número de pessoas ocupadas
assalariadas, tendo esses profissionais migrado para novas obras com características
semelhantes.
No entanto, outro fato importante que merece ser levado em consideração é existência
de diversos trabalhadores informais, que podem ter contribuído para o aquecimento (durante à
construção) e, posterior esfriamento (após a obra) da economia local.
Figura 13 – Emprego Remunerado em Porto Velho
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Os números relacionados à quantidade de pessoas ocupadas assalariadas tiveram
índices de aumento e diminuição proporcionais aos da quantidade de empresas atuantes. No
entanto, o valor da renda diminuiu. No período anterior à construção, a renda média, em
salários mínimos, era de 3.8. No momento do evento, caiu para 3.7 e, após a entrega do
empreendimento a média caiu ainda mais, indo para 3.3 (Figura 13). Porto Velho é um
município que possui um número expressivo de servidores públicos, com remunerações acima
da média dos trabalhadores da iniciativa privada. Esse torna-se um fator preponderante na
realização de análise da variável renda. É provável que essa situação tenha influenciado o fato
de o valor da renda ter diminuído no município, durante o período em que mais pessoas
estiveram ocupadas e receberam salários por isso, ou seja, os novos contratados obtinham
rendas inferiores às contatadas anteriormente, diminuindo assim o valor médio salarial do
período.
No entanto, outro fator deve ser levado em consideração. No período que sucedeu ao
fim da obra do Megaprojeto, mesmo diminuindo a quantidade de assalariados, o valor da
renda não aumentou. Dados do IBGE demonstram uma queda contínua na renda a partir de
2011, época em que a construção das usinas estava em sua fase final e aponta o cenário pósconstrução das UHE do Madeira:
Em 2016, o salário médio mensal era de 3.3 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 33.7%. Na comparação com
os outros municípios do estado, ocupava as posições 1 de 52 e 1 de 52,
respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 100
de 5570 e 317 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 50 de 52 dentre as cidades do estado e na
posição 3770 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2018).

Em 2018 o valor do salário médio mensal no município de Porto Velho continua 3,3
salários mínimos, apesar de o número de habitantes ter aumentado de 2016 para cá.
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Figura 14 – Renda dos trabalhadores de Porto Velho (Salário mínimo)
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Proporcionalmente aos números das pessoas ocupadas assalariadas, o número de
empresas registradas em Porto Velho nos períodos: durante e depois da construção das UHE
do Madeira, subiram e tiveram uma queda, respectivamente. Do período que antecedeu ao
Megaprojeto até seu ápice (2012), houve um aumento de 23,6% de cadastros, aumentando de
7.960 para 9.553 registros. Já após a finalização da obra, 2,88% das empresas foram
encerradas, conforme figura 15.
Figura 15 – Número de Empresas em Porto Velho
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
É comum haver um alto índice de ofertas de produtos e serviços, dos mais variados
tipos, em cenários com grandes investimentos governamentais, como é o caso da Construção
das UHE do Madeira. Infere-se que a queda do número de estabelecimentos empresariais após
o período da construção possa ter sido motivada pela diminuição de demanda de produtos e
serviços, visto que a quantidade da população diminuiu, tendo como consequência, um certo
―esfriamento‖ da economia local. Cabe salientar que os números oficiais se referem às
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empresas cadastradas, sendo provável que os números reais sejam maiores, já que em caso
como esses, existem muitos empreendimentos sem registros nos órgãos competentes.

e) Infraestrutura
O Plano Diretor de Porto Velho (2008) previa que haveria um aumento expressivo no
contingente populacional do município. Isso incluía a chegada de técnicos, trabalhadores
diretamente empregados e demais pessoas atraídas pela possibilidade de desenvolvimento que
a Construção do Madeira. No entanto, o plano também afirmava que Porto Velho já vinha
obtendo um crescimento acentuado mesmo antes do início da construção do Megaprojeto. A
respeito do assunto, o Relatório Ambiental realizado pela SEMA (2011) pondera:
Segundo o Censo do IBGE, 2010, a taxa de crescimento populacional (2000/2010)
no Brasil foi de 1,17/ano. A região que apresentou a maior taxa de crescimento foi a
região Norte, com 2,09/ano, quase duas vezes maior que a taxa nacional. O estado
de Rondônia obteve a taxa de 1,24/ano, enquanto que o município de Porto Velho,
1,27/ ano. A partir dos dados, observa-se que o município de Porto Velho
acompanha o padrão de crescimento do estado e do país (SEMA, 2011).

De acordo com a figura 16, o crescimento da população de Porto Velho entre o ano de
2008 e 2012 foi de 16.75%, sendo que o entre 2012 e 2016 foi de 15.48%. Desta forma, não
houve grande variação entre estes dois interstícios, contrariando a previsão de migração
expressiva devido à obra do Megaprojeto.
Figura 16 – População de Porto Velho
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
De acordo com o relatório do TCE, havia grande disparidade entre as entidades citadas
no que dizia respeito à projeção da população atraída pela construção das UHE do Madeira no
período de 2007 a 2010. Segundo o PBA, haveria 34.036 novos habitantes no município. Já a
Praxis Projetos e Consultoria preveu um aumento populacional de 9.854 pessoas. No entanto,
a Auditoria, baseada no senso 2010 do IBGE, apurou um aumento populacional de 71.607.
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No que tange à população atraída para o Município de Porto Velho, relativa ao
exercício de 2010, de pronto constata-se enorme descompasso entre as estimativas
indicadas no Plano Básico Ambiental (PBA) e as projetadas pela empresa Práxis
Projetos e Consultoria Ltda. (contratada pelos empreendedores para monitorar a
expansão populacional), bem assim em relação ao formuladas pela Equipe de
Auditoria com base no censo demográfico do IBGE/2000 (TCE, 2011).

Segundo o relatório do TCE (2011), a subavaliação a projeção da população atraída,
teve repercussão direta quanto à definição dos valores dos programas, subprogramas e ações
das compensações socioeconômicas, o que implicou na insuficiência dos valores para fim de
mitigar a degradação socioeconômica ocasionada.

f) Habitação e Urbanização

Em Porto Velho, os domicílios particulares permanentes estão fortemente
concentrados nas áreas urbanas do Município. Estima-se que a área urbana do distrito sede
tenha dobrado de tamanho, nos últimos 30 anos. Seu crescimento caracteriza-se pela criação
de vazios no interior da malha urbana ampliada (padrão de expansão dispersa), isto é, com a
criação de vazios no interior da malha urbana ampliada.
Enquanto o aumento da área urbanizada foi de cerca de 10km2 entre 1998 e 2008,
entre 2008 e 2018 passou de 30km2. Alguns dos pontos que tiveram uma importante
participação nesse aumento:


Tendência de redução do número de habitantes por domicílio;



Cenário econômico nacional favorável



Intensa produção habitacional no período, tanto em se tratando do Programa

Minha Casa Minha Vida e de habitações construídas no limite ou fora da área urbanizada,
quanto da construção de condomínios de média e alta renda ao longo da BR 364, tanto no
trecho entre Porto Velho e Candeias do Jamari, quanto no trecho em direção a Rio Branco; e


Início da construção das UHE do Complexo do Madeira.

Considera-se que esse último fator alimentou a expansão da urbanização num contexto
altamente especulativo da produção urbana, também observado em grande parte das cidades
brasileiras naquele período.
De acordo com uma estimativa preliminar de atualização do déficit habitacional de
Porto Velho para 2015, baseada nos dados disponíveis para o estado de Rondônia
(IBGE/PNUD – 2010 e 2015), o déficit era da ordem de 18.518 domicílios, sendo 97,41%, ou
18.040 unidades na área urbana, e 479 na área rural (PD, 2018).
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Em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi responsável pela maior
parte da produção habitacional de Porto Velho nos últimos tempos. Em parceria com o
governo do Estado, produziu 12.777 moradias. Praticamente a metade dessa quantidade
(6.378 unidades) já foi entregue às famílias cadastradas, de acordo com o Governo de
Rondônia. O restante (6399 unidades) ou não estão concluídas ou apresentas pendências que
dificultam suas entregas (PD, 2018).
A partir de 2010, foram firmados contratos com a Caixa Econômica Federal ou com o
Banco do Brasil para a construção de 14.769 habitações somente por intermédio dos
programas de Habitação de Interesse Social. Destes contratos, alguns foram realizados com a
parceria da Prefeitura Municipal de Porto Velho e, a maioria deles, com o Governo do Estado
de Rondônia. No entanto, atualmente, existem unidades que ainda não foram entregues,
devido à paralisação das obras de alguns conjuntos habitacionais.
Contudo, é possível afirmar que boa parte do déficit habitacional urbano quantitativo
no distrito sede de Porto Velho está sendo atendida devido à produção em massa de novas
moradias, especialmente pelo PMCMV. Cabe salientar que uma das características desse
modelo de produção habitacional em massa pode ser a baixa qualidade do produto final.
Nesse contexto, tanto a localização periférica, quanto as grandes dimensões apresentadas
pelos conjuntos habitacionais, são fatores que podem contribuir com tal situação.

g) Energia

Entre 2008 e 2012 houve um acréscimo de 33,5% na quantidade de consumidores de
energia elétrica do município, já entre este último período e o ano de 2016, tal acréscimo foi
de apenas 5,9% (Figura 17).
Comparando os índices dos consumidores de energia com os da população, observa-se
que do início da construção das UHE do Madeira até o período da sua fase final (2012), o
aumento dos consumidores foi exatamente o dobro do aumento dos habitantes no mesmo
período (33,5%).
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Figura 17- Consumidores de Energia em Porto Velho
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Um fator interessante a ser considerado é que, no que diz respeito ao período do fim
da obra até 2016, a população aumentou quase três vezes mais que o número de novas
ligações de energia elétrica (%).

f) Mobilidade Urbana

Um dos fatores que mais demonstrou mudança em Porto Velho com o advento da
construção das UHE do Complexo do Madeira foi o trânsito. Isso ocorreu devido a um fator
determinante: aumento expressivo da frota de veículos circulantes na capital (Figura 18).
Figura 18 – Frota de Veículos de Porto Velho
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Antes da contrução, a frota consistia em 89.733 veículos. Durante a obra houve um
aumento considerável, atingindo 196.721 unidades. Diferentemente de outra variáveis que
obtiveram redução após o término da construção, a frota de Porto Velho, em 2016, totalizava
241.452 veículos automotores. Essa situação ocasionou num trânsito caótico, já que a média
para o município era de cerca de 01 veículo para quase 02 habitantes.

h) Acessibilidade

O Relatório diagnóstico consolidado, realizado pela EGL Engenharia, em novembro
de 2017, como parte dos produtos relacionados ao Projeto de Reestruturação da Mobilidade
Urbana de Porto Velho, em congruência ao Programa de Compensação Social da UHE Jirau,
integra a atualização do Plano de Mobilidade Urbana e Delegação do Sistema de Transporte
de passageiros. O Plano se encontra em desenvolvimento e tem como objetivo elaborar
diretrizes, propostas e projetos para os diversos componentes da mobilidade urbana, buscando
consolidar um plano de mobilidade sustentável, com ênfase no Sistema Viário urbano.
Sua principal diretriz é de prover acesso a todo o ambiente urbano para toda a
população. O diagnóstico consolidado para a restruturação do plano de mobilidade urbana
abrange os seguintes temas, definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito SEMTRAN, em reuniões realizadas nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017:
• Classificação, hierarquização do sistema viário e organização da circulação;
• Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;
• Criação de condições adequadas à circulação de ciclistas;
• Priorização do transporte coletivo e implantação de sistemas integrados;
• Política tarifária e redução do custo do transporte coletivo urbano;
• Estruturação institucional.
O objetivo, de acordo com o relatório, foi entender a situação da mobilidade no
Município de forma abrangente, incluindo questões sobre a hierarquização viária, dificuldades
na fiscalização e aprovação de projetos, a situação atual das calçadas e ciclovias, como
também a segurança nas travessias e as legislações específicas. Portanto o relatório, em sua
proposta diagnóstica, estabelece a importância do sistema viário de acordo com a fluidez de
circulação, características físicas das vias, hierarquia e importância ao tráfego. Ao citar a Lei
de uso e ocupação do solo (Lei Complementar nº 97/1999) e o Plano Diretor (Lei
complementar nº 311/2008), o relatório reafirma que ambas as legislações tratam a questão da
mobilidade prioritariamente como uma questão de classificação viária e hierarquia de fluxos
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(classificação de vias arteriais, coletoras e estruturais). Em sua análise do Marco Regulatório
de Desenvolvimento Urbano, o relatório não cita a existência de estratégias de adensamento,
relação com o uso e ocupação do solo, elementos qualificadores do desenvolvimento urbano
ou quaisquer outro que possa relacionar o sistema de mobilidade com o desenvolvimento do
uso e ocupação do solo urbano.
Em relação à política de mobilidade não motorizada, pedestres, o relatório se limita a
citar as diretrizes de melhorias de calçadas trazidas pelo Plano Diretor quanto por outras
iniciativas nas últimas décadas (Lei Municipal nº 1.954/2011). Trata-se de relatório de
problemas e indicação de padronização, materiais e normas específicas de acessibilidade.
Refere-se, ainda, a demandas da Conferência das Cidades, sobre calçadas e passarelas sobre
rodovias na área urbana (BR 364).
Sobre o sistema cicloviário, o relatório destaca que o plano de mobilidade proposto em
2011 trazia consigo diretrizes e ações, principalmente aspectos conceituais do sistema bem
como tipologia viária para implantação de ciclovias, pavimentação, sinalização, entre outros.
Também recomenda a implantação de estruturas para bicicletários junto a pontos de parada e
empreendimentos comerciais localizados em vias coletores e mesmo locais.
Por fim, faz uma análise da legislação incidente sobre a pauta da mobilidade,
destacando a importância dos planos de mobilidade para os Municípios, principalmente
articulados à política de desenvolvimento urbano, promovida pelos Planos Diretores.

5.2.2 Conservação Ambiental

a) Saúde
Um dos eventos que mais marcaram Porto Velho nos últimos tempos foi a enchente de
2014. Até então, a maior marca já registrada no Rio Madeira era de 17,51 metros em abril de
1997. No entanto, esse índice foi superado quando o rio atingiu o recorde de 19,74 metros no
dia 30 de março, segundo monitoramento feito pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) e Agência Nacional de Águas (ANA), ficando mais de 03 metros acima da
cota de emergência (16,68 metros).
Algo importante a ser considerado é que, naquele ano, o município teve um volume de
chuva próximo da normalidade. Segundo dados do INMET, no trimestre janeiro, fevereiro e
março, apenas no primeiro mês as chuvas foram maiores que a média. Em fevereiro, março e
abril, choveu menos que o esperado.
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Segundo Franca (2014), que realizou análises com dados do Serviço Nacional de
Meteorologia e Hidrologia da Bolívia em 37 localidades do país, houve anomalias pluviais
superiores a 120 % em áreas do centro-norte da Bolívia. Em Rurrenabaque, cidade às margens
do rio Beni – importante afluente do rio Madeira, choveu 122,2 % acima da média para o
período.
Esses dados sugerem que as chuvas extremas no Centro-Norte da Bolívia e no sudeste
do Peru, onde se encontram os principais afluentes do rio Madeira – os rios Beni, Mamoré e
Madre de Dios, tiveram importância fundamental, do ponto de vista meteorológico, na
ocorrência das enchentes e inundações excepcionais dos rios do sudoeste da Amazônia em
2014 (FRANCA, 2015).
Em 14 de fevereiro, a Prefeitura de Porto Velho decretou Situação de Emergência e,
em 27 de fevereiro de 2014, Estado de Calamidade Pública. Recentemente, em janeiro de
2018, a prefeitura decretou Estado de Alerta, demonstrando que situações de alta do rio são
relativamente frequentes e requerem ações do poder público.
Além do monitoramento feito pela CPRM e ANA, o SIPAM - Sistema de Proteção da
Amazônia, também realiza estudos de simulação de impacto de enchentes na área urbana de
Porto Velho.
O ―Projeto Bacias Urbanas, desenvolvido pelo SIPAM, realizou um minucioso
levantamento das dimensões e intervenções na macrodrenagem de quatro bacias urbanas:
igarapé Grande/Santa Bárbara, Penal, Tancredo Neves/ São Francisco e Bate-Estacas. A partir
desses dados, pode ser elaborado um mapeamento das áreas críticas e sujeitas a acidentes
geológicos.
O Projeto, que busca levantar informações sobre o comportamento hidrológico dos
igarapés na área urbana do distrito sede, já mapeou pontos de estrangulamentos em travessias
desses igarapés. Já o rio Madeira conta com um sistema de alerta em tempo real contra
enchentes urbanas.
O alerta é transmitido através de um site com acesso liberado a órgãos credenciados e
foi concluído em 2014.
A análise de dados providos pelo SIPAM demonstra que uma ocupação da margem
esquerda do rio Madeira, em Porto Velho, é absolutamente inviável, visto que a margem é
bastante plana e a cota de 14m já atingiria uma extensão considerável do território (PD, 2018).
Assim, sejam os impactos de uma cheia extraordinária do rio Madeira, ou de
alagamentos menores e mais frequentes, afetarão todo o território, mas em especial o distrito
sede, uma vez que sua implantação, às margens do Rio Madeira, já configura uma condição
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de atenção, pois os impactos da dinâmica fluvial são diretos na área urbana. Além disso, por
ser a zona mais populosa do território, os efeitos humanos seriam maiores ali (PD, 2018).
Cabe registrar, também, que os distritos do Baixo Madeira também devem ser
contemplados com o zoneamento ambiental e a definição de zonas de risco, pois sofrem muito
com as alterações de nível do rio e também carecem muito de serviços públicos essenciais,
como saneamento básico.
Eventos de magnitude extrema como esse devem reforçar a necessidade imediata de
investimentos públicos robustos em saneamento básico, de forma a minimizar o impacto
sentido pela população, posto que áreas afetadas se tornam sujeitas a endemias, em
decorrência do nivelamento das águas de consumo humano e àquelas provenientes de fossas,
sumidouros e redes de esgoto. Além disso, deve também apontar para um zoneamento
territorial adequado, que mapeie as zonas de risco e deixando-as livre de ocupações.

b) Educação


Projeto Escola Mais Sustentável: Prevê hortas orgânicas, coleta seletiva e

destinação correta dos resíduos sólidos. Possui palestras sobre Educação ambiental, hortas
orgânicas, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos sólidos em 17 escolas municipais.
(Pvh/RO, 2018)


Blitz Educativa: Consiste em estimular a consciência crítica da população

incentivando a participar de determinados eventos e campanhas educativas promovendo a
educação ambiental aos motoristas (SEMA, 2018);


Projeto Queimadas Urbanas: Este projeto visa diminuir os índices de

queimadas no perímetro do município de Porto Velho (SEMA, 2018);


Programa Porto Velho + Sustentável: Em 2017, a Subsecretaria Municipal de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável criou o Programa Porto Velho + Sustentável,
cujo objetivo geral é apoiar a implementação da Política Municipal de Mudanças Climáticas
no contexto de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável para o Município, e
tem como objetivos específicos a redução de 50% das emissões de Porto Velho até 2025,
através de quatro eixos principais de ações: Eixo 1 - Fortalecimento Gestão Socioambiental;
Eixo 2 - Criação e Gestão de UC; Eixo 3 - Populações Tradicionais Agregação de Valor
Cadeia da Sociobiodiversidade; e Eixo 4 - Regularização Ambiental e Fundiária Perímetro
Urbano.
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Cadastramento de Experiências com Educação Ambiental: Para que o

Mapeamento de Experiências em Educação Ambiental/ Socioambientais seja uma referência
estadual na identificação de experiências voltadas à sustentabilidade é importante que se
mantenha vivo e atualizado. Nesse sentido, o banco de experiências precisa ser ampliado, de
modo que diversas experiências e Territórios de Identidade sejam contemplados com o
mapeamento. Assim é fundamental a sua participação, que tem envolvimento com o tema,
contribuir para que esta ferramenta se consolide. . (SEDAM, 2017)


Seminários: No ano de 2011 foram realizados dois seminários, sendo eles:

―Ruído Urbano, Saúde Pública e Meio Ambiente‖, que teve o objetivo de apresentar o
mapeamento preliminar do ruído urbano em Porto Velho; e ―Seminário de Educação
ambiental‖ que teve como principal objetivo a construção do Plano Municipal de Educação
Ambiental (SEMA, 2018).


Atividades de Educação Ambiental da SEMA: A divisão de Educação

Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) vem desenvolvendo a
Educação Ambiental como ação educativa permanente, capaz de despertar na comunidade a
tomada de consciência de sua realidade local, da relação que os homens estabelecem entre si e
com a natureza, dos problemas derivados destas relações e suas causas profundas. As
atividades são voltadas para a comunidade com o propósito de interferir nos valores e atitudes
predatórias, e promover um comportamento dirigido à transformação dessa realidade, tanto
em seus aspectos naturais como sociais. São realizados vários projetos ambientais, pois a
educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética
que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. Algumas dessas atividades são: projetos
ações de educação


Política Municipal de Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e

Biodiversidade: Em que pese todo a desmatamento ocorrido em Porto Velho nos últimos
anos, e talvez motivada justamente por ele, Porto Velho é a única capital amazônica que tem
uma Política Municipal de Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e Biodiversidade.
Criada em 23/12/2015, foi instituída com vistas à implantação de princípios, diretrizes,
objetivos, ações e programas, demonstrando uma visão bastante moderna, alinhada com
políticas internacionais do setor ambiental. Essa política prevê a implantação de diversos
programas, como o Programa de REDD+; Programa de adequação ambiental da propriedade
rural; Programa de proteção de nascentes, recuperação de áreas verdes e áreas de preservação
permanente; Programa de criação e gestão de Unidades de Conservação municipais e
Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas. Entretanto, ainda não foi regulamentada e
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traduzida em leis práticas que garantam sua aplicação, embora algumas ações pontuais já
tenham sido tomadas para sua implantação.

c) Segurança

Ações do Monitoramento: A Divisão de Monitoramento do Licenciamento é
responsável por controlar e acompanhar atividades e empreendimentos licenciados no
Departamento de Licenciamento que causem ou possam causar degradação ambiental. É
realizado monitoramento fiscal nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) após ações da
Fiscalização (SEMA, 2011).

d) Economia

Apesar das muitas das Unidades de Conservação de Porto Velho que sofrem pressões
estarem sob a gestão estadual ou federal, por estarem localizadas no Município, os impactos
da falta de gestão adequada são sentidos pela população do entorno, o que acarreta pressões
na gestão pública municipal.
No que diz respeito às pressões sobre as UC, dois fatores se destacam: intenso
desflorestamento e redução dos seus limites. Em relação ao desflorestamento, destacam-se a
Floresta Nacional (Flona) Bom Futuro e a Reserva Extrativista (Resex) Jaci-Paraná.
A Floresta Nacional - Flona Bom Futuro está entre as dez Unidades de Conservação
federais mais desmatadas na Amazônia, que já perdeu quase 15% de sua área, sendo mais de
3% só no ano de 2007. Segundo o Ibama, dentro dessa Flona operam ilegalmente 236
criadores de gado bovino, possuindo um rebanho estimado em 18,6 mil cabeças. Uma
operação da Força Nacional de Segurança Pública foi empregada em 2009, no intuito de
combater o desmatamento ilegal, conseguindo reduzir esse índice consideravelmente.
A Resex Estadual Jaci-Paraná ocupa atualmente o terceiro lugar entre as Unidades de
Conservação de Rondônia e da Amazônia brasileira que apresentam ritmo mais acelerado de
desmatamento, contendo apenas 50% de sua área preservada. Até julho de 2007, foram
desmatados 37.500 hectares, ou quase 20% de sua área total, e, entre 2014 e 2017, a UC
perdeu cerca de 21% de áreas preservadas, sendo 7,32% só em 2017.
Em se tratando da redução dos limites das UC, em 2011, a Lei Complementar nº633
exclui áreas da Estação Ecológica Estadual Serra Três Irmãos, da Área de Proteção Ambiental
Rio Madeira, da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio Vermelho - C e da
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Reserva Extrativista Jaci-Paraná e destinou tais áreas para formação do lago da Usina
Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio.
Em 2014, novo movimento aconteceu entre os deputados rondonienses que, por meio
do Decreto nº506 de 11/02/2014, revogaram a criação da Resex Jaci-Paraná. Em abril do
mesmo ano, o Ministério Público do Estado de Rondônia concedeu liminar suspendendo a
revogação

da

Resex

e

confirmando

a

manutenção

da

Resex

(https://www.socioambiental.org/ptbr/blog/blog-do-monitoramento/justica-considerainconstitucional-a-revogacao-de-ucs-emrondonia).
Em 2018, a Lei Complementar nº 974 alterou a Lei Complementar nº 633/2011 e
excluiu aproximadamente 665 hectares daquelas mesmas das três UCs estaduais, motivada
pela implantação da UHE de Santo Antônio. A Estação Ecológica Estadual Serra dos Três
Irmãos passou a ter 87.409,14 hectares; a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do Rio
Vermelho - C, que havia sido criada com 20.215 hectares, passou a ter área de 4.063 hectares.
A Reserva Extrativista Jaci-Paraná também teve sua área excluída ampliada passando a
196.897 hectares.
As alterações de área dessa UCs foram necessárias devido à aprovação pelo poder
executivo do aumento da cota do reservatório da UHE. Especialistas apontam a necessidade
de estudos para saber a real contaminação do lençol freático da região por fossas sépticas e
cemitérios que vem ocorrendo desde 2012, principalmente em Jaci-Paraná.
No dia 20 de março de 2018, o então governador do estado de Rondônia, Confúcio
Moura, assinou os decretos de criação de 11 Unidades de Conservação estaduais, que, juntas,
somam 537 mil hectares. Porém, uma semana depois da publicação dos decretos, os
deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, um pacote de medidas que sustaram os
decretos do governador. Um pedido de vista do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
suspendeu o julgamento que decidiria sobre a liminar impetrada pelo governo do estado para
restabelecer a criação das áreas.
Além das citadas, as Unidades de Conservação localizadas em Porto Velho que estão
com a criação suspensa são a Estação Ecológica (ESEC) Umirizal, com 59.897 hectares, a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Machado, com 9.205 hectares, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, com 1.678 hectares, e a Estação Ecológica
Soldado da Borracha, que, além de Porto Velho, ocupa também o Município de Cujubim, com
178.948 mil hectares.
Como um dos desdobramentos da implantação da Política de Mudanças Climáticas,
por meio do Programa Porto Velho + Sustentável, foram criadas algumas Unidades de
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Conservação municipais do grupo de Proteção Integral. São elas: Estação Ecológica Madeira,
criada pelo Decreto nº 14.265, em 25/7/2016, com 22,79 hectares protegidos e a Estação
Ecológica das Capivaras, criada pelo Decreto nº 14.264, em 25/7/2016, com 3,46 hectares
protegidos (PD, 2018).

e) Infraestrutura

O Plano Diretor de 2018 apresenta um relatório minucioso a respeito do saneamento
básico do município de Porto Velho, o qual será mencionado abaixo.
Em porto velho, atualmente, tanto os serviços de abastecimento de água potável
quanto os de esgotamento sanitário são prestados pela Companhia de Água e Esgoto do
Estado de Rondônia (CAERD). Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços
Básicos (SEMISB), especificamente na Subsecretaria de Serviços Básicos (SEMUSB), e da
Secretaria Municipal de Integração (SEMI), especificamente na Subsecretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), sendo algumas das atividades executadas
diretamente pelas secretarias e outras por meio de contratação a terceiros. Os serviços de
drenagem e manejo de águas pluviais também estão sob responsabilidade da SEMISB, mas
são uma atribuição da Subsecretaria de Obras e Pavimentações (SUOP).
O abastecimento de água potável do distrito sede do Município de Porto Velho se dá
por meio de sistemas isolados de forma mista, utilizando mananciais superficiais e
subterrâneos operados pela CAERD. De acordo com o SNIS-AE (2016), o índice de cobertura
dos serviços em relação à população urbana é de 36,25%. Os sistemas que utilizam
mananciais superficiais representam 80% desse abastecimento (70% do Rio Madeira e 10%
do Igarapé Bate- Estaca). Os outros 20% provêm dos sistemas atendidos por mananciais
subterrâneos. Os sistemas não atendem a população a contento, sendo relatada a presença
massiva de soluções alternativas nos domicílios, sobretudo poços rasos, também conhecidos
localmente como poços amazonas, e sistemas independentes nos condomínios operados pelos
próprios. Tendo em vista que 63,8 % da população não é atendida pela rede pública de
abastecimento, outras formas são buscadas para o provimento de água.
A Portaria MS 2914/2011 define três formas de abastecimento de água para consumo
humano: (i) soluções alternativas individuais (SAI), que atendem a domicílios residenciais
com uma única família; (ii) soluções alternativas coletivas (SAC), que fornecem água para
uso coletivo, com ou sem canalização e sem rede de distribuição; (iii) sistema de
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abastecimento de água (SAA), que é destinado à produção e ao fornecimento coletivo de água
potável por meio de rede de distribuição.
O Município de Porto Velho é uma das capitais com os piores índices de coleta e
tratamento de esgotos domésticos em todo o país e poucos avanços ocorreram nos últimos
anos para reverter esse quadro.
O sistema público de esgotamento sanitário atende a 10,23% da população do distrito
sede e é composto apenas por rede coletora. Por outro lado, 35,07% da população utiliza
soluções individuais, em geral fossas-sépticas, enquanto 54,7% permanece sem nenhum
atendimento.
A rede coletora corresponde ao conjunto de canalizações destinadas a receber e
conduzir os esgotos das edificações até um interceptor ou emissário que conduzirá os
efluentes a uma estação de tratamento. Na ausência de tratamento, eles são direcionados
diretamente aos corpos hídricos.
No distrito sede de Porto Velho foram identificadas redes do tipo separador absoluto,
nas quais o escoamento de águas residuárias e águas pluviais ocorre de forma independente, e
redes unitárias, quando os escoamentos ocorrem de forma conjunta.
A rede coletora do tipo separador absoluto está presente apenas na zona central do
distrito sede, no Centro Histórico. A rede unitária é encontrada em grande parte da malha
urbana, sendo resultado de ligações clandestinas na rede de águas pluviais. Foram verificados,
ainda, lançamentos in natura de esgoto sanitário diretamente nos igarapés e nos rios,
representando uma das principais causas de poluição das bacias urbanas.
Buscando a ampliação dos índices de coleta e de tratamento de esgotos sanitários no
distrito sede, a CAERD, responsável pelos serviços, elaborou um projeto básico. O distrito
sede é dividido em duas bacias de contribuição, onde prevê-se a implementação de duas
Estações de Tratamento de Esgoto, ETE Norte e ETE Sul, capazes de receber e tratar 530 L/s
e 470 L/s, respectivamente. Ambas seriam compostas por reator anaeróbio seguido de
decantador,

alcançando

uma

eficiência

de

tratamento

de

80%.

Levantamentos

complementares deverão indicar a localização das Estações de Tratamento de Esgoto
previstas no projeto e as áreas de abrangência das respectivas bacias de contribuição.
Os domicílios que utilizam soluções alternativas possuem fossas rudimentares,
sumidouros, fossa sépticas e/ou fossas sépticas seguidas de filtros. Tais soluções alcançam
eficiências de tratamento inferiores a 60%, podendo comprometer a qualidade dos lençóis
freáticos da região. Como agravante, não há uma rotina para a limpeza dessas instalações, o
que acaba prejudicando o seu funcionamento.
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Também em relação ao esgotamento sanitário, é necessário avançar na reflexão sobre
implicações do uso de soluções alternativas para a gestão do serviço e para as condições
ambientais do Município. E, ainda, sobre como essas soluções podem interferir no sistema de
abastecimento de água potável.
Os serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas estão
estruturados em função de suas dimensões em macro e microdrenagem. A primeira é
caracterizada pelo escoamento superficial das águas para fundos de vale que normalmente são
bem definidos, mesmo que não correspondam a um curso de água perene. Já a segunda é
determinada pela ocupação do solo e caracterizada pelo traçado das ruas e avenidas, e aplicase a áreas onde o escoamento natural não se encontra bem definido.
Conforme dados da SEMUSB, os serviços de manejo de resíduos sólidos no distrito
sede de Porto Velho são prestados pela Construtora Marquise S.A., empresa terceirizada,
contratada desde 2010. Em 2014, a empresa rescindiu o Contrato n° 030/2010/PGM firmado
entre ela e o Município de Porto Velho. Todavia, acordo firmado entre as partes [Proc. N°
0005420-09.2014.8.22.0001] garantiu a continuação da prestação dos serviços acima
elencados.
No último ano (2017), foram geradas 182.097 toneladas de resíduos, o que representa
uma geração média mensal de 15.175 ton e uma média diária de aproximadamente 500 ton.
Destaca-se que os resíduos domiciliares (RDO) representam 60% do total coletado, seguidos
dos resíduos de firmas e dos resíduos da construção civil (RCC), com 20% e 15%,
respectivamente.
Quanto à coleta seletiva, de acordo com os dados do SNIS-RS (2016), a taxa de
cobertura de coleta seletiva porta-a-porta em relação à população urbana é de 26,15%. Ela é
realizada diariamente, no período diurno e noturno, atendendo alguns bairros, escolas e
repartições públicas e destinada a cooperativa CATANORTE. Adicionalmente, como parte do
Programa Coleta Seletiva Solidária, iniciativa da SEMUSB, também é realizada uma coleta às
terças e às sextas-feiras em condomínios e nas instalações do SESC e SENAC, da qual o
material reciclável é direcionado para uma cooperativa específica, a ASPROVEL.
A disposição final de resíduos do distrito sede de Porto Velho se dá de forma
inadequada por meio de um lixão. O lixão de Vila Princesa está localizado às margens da BR
364, no km 723.
A área é cercada e é realizado diariamente o recobrimento do material disposto.
Todavia não é feita a drenagem dos gases, nem do percolado. Como agravante, foi verificada
a presença de catadores e de moradias precárias no lixão.
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f) Mobilidade Urbana

Projeto FA PESP/AERO CLIMA (implantado em 2009): Implementação da estação de
monitoramento de poluentes atmosféricos em Porto Velho, Rondônia, localizada no Parque
Natural Municipal de Porto Velho.
O amostrador AFG coleta aerossóis para analises elementares PIXE e de black carbon
no telhado do abrigo. Esta estação amostradora de poluentes atmosféricos contínua e a unica
em funcionamento na região do arco do desmatamento na Amazônia. A instrumentação
instalada representa atualmente o estado da arte nos estudos de monitoramento da qualidade
do ar em relação a determinação das propriedades físicas e químicas de partículas de aerossóis
e gases traço (SEMA, 2011).
A SEMA (2011) apresentou o Diagnóstico da Qualidade do Ar de Porto Velho
demonstrando algumas das características do ar: Alteração drástica na composição química
da atmosfera amazônica na época da seca; As medidas de poluentes atmosféricos em Porto
Velho mostraram um forte impacto na qualidade do ar em decorrência das emissões de
queimadas, ultrapassando frequentemente o padrão de qualidade do ar estabelecido pela
Resolução CONAMA no 03 de 28/06/1990 e o ozônio também apresentou concentrações
elevadas em Porto Velho, comparáveis as concentrações encontradas em São Paulo.

g) Espaços Públicos


Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM). A EFMM segue sendo o

principal ponto turístico de Porto Velho, devido a sua linda história. Foi a 15ª ferrovia a ser
construída no País, tendo as suas obras sido executadas entre 1907 e 1912. Antigamente a
linha estendia por 366 quilômetros na Amazônia, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim,
cidades fundadas pela EFMM.


Parque da Cidade: Primeiro Parque da cidade de Porto Velho na área urbana.

O Parque possui um espelho d‘água central. O parque da cidade é um excelente lugar para
caminhada. Sua pista tem 800 metros para esse tipo de exercício, além de academia popular.
Ótimo estacionamento para quem mora mais longe do parque, além de campo de futebol,
vôlei de área. O parque também dispõe de um anfiteatro e um mirante, onde geralmente
ofertam eventos para a população, nos finais de semana é bem visitado. A época sazonal mais
visitada é a de Natal.
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Parque Natural de Porto Velho (Parque Ecológico): Por ser um parque um

pouco mais distante do centro da cidade, é pouco visitado pela população. Embora seja um
dos principais pontos turístico da capital, é um lugar recentemente reformado e, ideal para
levar sua família. Localiza-se na região Norte de Porto Velho, a 15 km do centro da cidade e
conta com cerca de 2.000 hectares de área preservada.
O parque foi criado na área do antigo Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba Belmont,
pelo Decreto Municipal nº 3816, de 27/12/89. Além do objetivo preservacionista, o Parque
Ecológico tem grande importância para a cultura e o lazer da população de Porto Velho.
Atividades de pesquisa através de organismos acadêmicos, ou de organizações ambientalistas
reconhecidas, são desenvolvidas e incentivadas nesse espaço. É administrado pela Secretaria
Municipal

de

Meio

Ambiente

–

(SEMA)

Parque

Natural

(2017)

O Parque Natural (antigo Parque Ecológico) está com uma ‗cara‘ totalmente nova. Dentre as
principais atrações, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), montou uma estrutura
com cama elástica para a criançada se divertir, carrinhos de pipoca, atividades de arvorismo,
tirolesa e a nova catalogação das espécies da fauna e flora, expostas no novo Salão de
Visitação de Acervo Ambiental ou Biológico (Museu) da região, que trará à mostra da grande
diversidade de riqueza dessas espécies existentes no Norte do País.


A Praça das Três Caixas D’água: é um dos principais pontos turísticos da

capital. Símbolo da cidade de Porto Velho que pode ser visto estampado na bandeira e no
brasão do município. O monumento servia como reservatório que abastecia a cidade até o ano
de 1957. Normalmente, a praça é bem movimentada aos finais de semana. As pessoas
aproveitam para passear e fazer um lanche com a família ou amigos. Nesse período de festas,
muitos querem eternizar em uma foto o momento do passeio que ganhou um brilho especial
com as luzes de Natal. (G1, 2013)


Projetos Parques Lineares: Em 2017, a Prefeitura, através da Subsecretaria

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, lançou um projeto chamado
Parques Lineares, ou Ecoparques, que serão construídos às margens dos igarapés. Segundo o
site da prefeitura, serão feitas intervenções urbanística simples e usuais e área de lazer, que
contará com academia ao ar livre, pista de caminhada, bancos com cobertura de madeira,
playground, área de convivência e projeto paisagístico com flores e árvores.


O Ecoparque Pirarucu foi o primeiro a ser concluído e foi inaugurado em abril

de 2018, em Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Dentro do projeto está prevista a
construção de mais quatro.
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5.2.3 Usos dos Recursos Naturais

a) Saúde

Onze bacias principais compõem a malha hidrográfica da área urbana de Porto Velho,
dividindo-se em bacias secundárias que contam com mais de 100 km de igarapés, ao que se
acresce a existência de 200 nascentes. A área de contribuição dessas bacias atinge uma área
superior a 15 mil hectares.
A inexistência de um projeto de macrodrenagem torna a situação ainda mais difícil, já
que muitas vezes obras de drenagem feitas em um setor acabam acarretando enchentes em
outras áreas onde não havia ocorrência do problema.
O Plano de Recursos Hídricos objetiva fiscalizarem o uso da água em bacias e subbacias em Rondônia e possibilitará condições do Estado planejar o multiuso da água,
definindo prioridades, ações, programas e projetos que compatibilizem essa atividade com a
conservação. (ST GOV/RO, 2016).
Um dos principais problemas urbanos de Porto Velho são os inúmeros igarapés que
cortam a cidade e tem suas Áreas de Preservação Permanente (APPs) ocupadas com
ocupações humanas e disposição irregular de resíduos. Vale ressaltar que, segundo o 1º
Relatório de Qualidade Ambiental, de 2011, a maior parte das denúncias fiscalizadas e
monitoradas são relativas à ocupação de APPs e no entorno do Parque Municipal PD 2018.
O Diagnóstico obtido a partir da avaliação das águas subterrâneas e dos corpos
hídricos superficiais do município de Porto Velho, demonstrado pela SEMA (2011), apresenta
as seguintes características:


Segundo o Índice de Qualidade de ÁGUA (IQA), a qualidade da água do rio

Madeira e seus tributários variou de aceitável a boa ao longo do ciclo hidrológico. Existe uma
variação sazonal da qualidade da água, que é melhor na enchente e seca e apresenta condições
mais críticas na cheia.


As águas do lençol freático dos poços amazonas se encontram com altos

índices de contaminação bacteriológica, indicando a presença de coliformes fecais e de
coliformes totais, ou seja, impróprias para o consumo humano e em alguns casos até para uso
no lazer;


Os fatores que determinam a contaminação nos bairros são os fluxos elevados

do lençol freático e sua direção, principalmente voltando-se para áreas mais baixas,
ocasionando um impacto maior nas menores declividades e, consequentemente, aumentando
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potencialmente o contágio da água, fato este que se associa principalmente à influência dos
igarapés impactados que contribuem com o aumento dessa contaminação;


A contribuição para os níveis bacteriológicos elevados está diretamente ligada

às fossas e sumidouros, sem critérios de segurança, com contribuições fluviais de lançamentos
de resíduos domésticos e sólidos nas proximidades dos poços ou dentro de igarapés e
córregos;


Os níveis microbiológicos encontrados no estudo de Rodrigues (2008) nas

águas dos poços, em sua maioria acima dos limites permissíveis recomendados pelo
Ministério da Saúde, encontram-se possivelmente ligados à distribuição dos níveis
piezométricos;


A qualidade das águas superficiais da cidade de Porto Velho (RO) está

seriamente comprometida pelas atividades desenvolvidas ao longo dessas micro bacias;


Os parâmetros físico-químicos mostraram que os seis pontos estudados por

Santos (2009) que são utilizados para balneabilidade, pesca e uso doméstico, encontram-se
com os valores de OD abaixo de 5,0 mg/L, valor mínimo proposto pela Resolução CONAMA
357 (2005) para águas de Classe II. Quanto aos demais locais, 29% das amostras não atendem
sequer o valor de OD de 2,0 mg/L, estabelecido para águas de Classe IV;


Quanto às concentrações de coliformes fecais, os pontos dos igarapés Vitória

(P5VIT), Periquitos - área rural (P7PRU, P8PRU, P9PRU) e Bate-Estacas (P38BAT) foram
considerados impróprios para balneabilidade de acordo com o CONAMA 357 (2005);


Dentre as micro bacias estudadas, o igarapé dos Tanques apresentou condições

mais críticas quanto aos parâmetros estudados (menores valores de OD, altos índices
bacteriológicos e concentrações medianas mais elevadas de nutrientes) o que pode ser
atribuído às condições de infraestrutura ao longo do mesmo;


Através dos resultados, observou-se maior deterioração da qualidade da água

nos igarapés urbanos, sendo que os pontos do igarapé Periquitos localizados na área rural,
apresentaram características diferentes dos demais pontos da área urbana, provavelmente
devido ao uso menos intensivo do solo nesta parte da micro bacia e também à menor
densidade demográfica;


Os resultados obtidos levam a crer que um dos principais fatores relacionados à

degradação dos cursos d‘água de Porto Velho é a falta de infraestrutura em grande parte da
cidade, principalmente no que concerne aos serviços de saneamento básico; e


Os projetos propostos para a região indicam que a população de Porto Velho

deverá crescer significativamente, principalmente com a instalação das Usinas Hidrelétricas
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de Santo Antônio e Jirau. Isto significa que se não for implementada uma política de
infraestrutura adequada de saneamento básico na cidade, os índices de doenças vinculadas à
água crescerão de forma geométrica (SEMA, 2011).
b) Educação


Agente Ambiental Voluntário – AAV: Curso oferecido, conforme estabelece a

legislação federal 9.608/98 e regulamentada pelas portarias federais 003 CONAMA e 001
Estadual/Sedam e tem como base curricular diversos temas ambientais e sociais. Tem como
resultado fornecer o poder constatação para os agentes formados e estes passarem a atuar
como fiscais e multiplicadores voluntários em suas regiões. Seu objetivo é formar agentes
ambientais multiplicadores nas áreas rurais de Rondônia. (SEDAM, 2017)


Oficinas: Formação de multiplicadores em educação ambiental com

agricultura familiar. Esta oficina é uma ação do Programa Nacional de Educação Ambiental
para a Agricultura Familiar (PEAAF), para pessoas habilitadas (SEMA, 2018).


SEMA Vai à Escola: Consiste em promover a consciência ambiental levando

diretamente aos estudantes, palestras, mini oficinas, atividades, ações educativas, aulas de
campo e muito mais (SEMA, 2018).

c) Segurança

Nesse quesito segurança, A legislação voltada à preservação do meio ambiente
utilizada no município de Porto Velho é considerada, em sua maioria, antiga. Nesta pesquisa
foram encontradas Leis vigentes que datam de 1992 a 2011. A predominância dos
dispositivos concentra-se na questão dos resíduos sólidos (SEMA, 2011), conforme elencadas
abaixo:
 Lei nº 429, de 21/07/1992 – Dispõe sobre normatização, fiscalização, padronização e
classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências;
 Lei nº 506, de 03/08/1993 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta seletiva de lixo
em todas as escolas públicas e particulares no estado de Rondônia;
 Lei nº 592, de 05/10/1994 – Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços
de saúde, e dá outras providências;
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 Lei nº 1.101, de 06/08/2002 – Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final
dos resíduos sólidos potencialmente perigosos e dá outras providências;
 Lei nº 1.145, de 12/12/2002 – Institui a Política, cria o Sistema de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, e dá outras providências;
 PLO 447 2008 - Projeto de Lei Ordinária – Dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação da coleta seletiva de lixo nos condomínios residenciais e comerciais, nos
estabelecimentos comerciais e industriais e órgãos públicos estaduais e municipais no
âmbito do Estado de Rondônia, e dá outras providências;
 Lei Orgânica do Município de Porto Velho, de 27/03/1990. Lei complementar n° 138,
de 28/12/2001 – Institui o Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras
providências;
 Código Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho, Recursos Hídricos e
Saneamento Básico: A correta utilização dos recursos hídricos e a implantação de
condições adequadas de saneamento básico para todo o município de Porto Velho são
das mais relevantes metas do Código Municipal de Meio Ambiente e constituem-se
como fatores primordiais para a preservação dos recursos naturais do município
(SEMA, 2011).

d)

Economia

Nem todas as usinas hidrelétricas pagam royalties, penas a geração hidrelétrica, como
compensação pelo uso da água dos rios e pela desapropriação das áreas necessárias à
formação dos reservatórios. Os demais segmentos, como transmissão e distribuição, recolhem
taxas específicas, mas não relacionadas ao pagamento de royalties, pois sua atividade não
envolve a exploração direta dos recursos naturais.
Os royalties sobre a geração hidrelétrica foram instituídos pela Constituição de 1988 e
regulamentados pela Lei 7990, de 1989. Oficialmente, são chamados de Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica,
nome extenso, abreviado como CFURH. As concessionárias de geração hidrelétrica devem
pagar 6,75% do valor da produção durante um mês.
Este valor é obtido multiplicando-se o volume produzido (medido em MWh –
Megawatt hora) pela Taxa Atualizada de Transferência (TAR), definida pela Aneel. Em
seguida, o resultado obtido é multiplicado por 6,75% para se chegar ao valor total.
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Quadro 05 – Royalties pagos pelas usinas a cidade de Porto Velho/RO
Ano
Santo Antônio
2012
R$
1.170.274,35
2013
R$
5.967.010,03
2014
R$ 12.095.724,45
2015
R$ 23.041.719,85
2016
R$ 28.845.530,00
2017
R$ 32.525.000,93
2018
R$ 30.624.658,73
Total
R$ 134.269.918,34
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Jirau
-----95.879,73
5.376.332,61
26.945.302,63
24.391.779,32
29.306.179,41
34.085.153,34
120.200.627,04

Em 2012 a Santo Antônio Energia iniciou o pagamento dos royalties referente à usina.
Já em relação à Usina Jirau, os royalties começaram em 2013 (quadro 05). No primeiro ano
em que as duas usinas pagaram ao mesmo tempo, havia uma grande diferença entre os
valores. A Santo Antônio pagou R$ 5.967.010,03 e a Jirau R$ 95.879,73. Em 2018, houve
uma diferença inversa em que a UHE Jirau pagou valor maior que a Santo Antônio.

e) Mobilidade Urbana


Programa Disque Plante uma Árvore: Programa Disque Plante uma Árvore -

Disponibiliza mudas de espécies variadas, provenientes da produção do viveiro municipal,
localizado no Parque Natural Municipal de Porto Velho, além de doações feitas pelos
parceiros (SEMA, 2011).


O viveiro Municipal: O viveiro é o local onde são produzidas as mudas que

são solicitadas pela população. Os pedidos são provenientes do Programa ―Disque Plante uma
Árvore‖, de instituições e requerimentos de pessoas que vêm pessoalmente à Secretaria. O
viveiro possui capacidade de produção de 350 mil mudas por ano, levando em consideração o
espaço físico total do viveiro. A SEMA possui metas para diversificação das espécies, sendo
que atualmente são cultivadas 15 espécies para arborização urbana (SEMA, 2011).


Programa Cidade Verde: O Programa Cidade Verde é um conjunto de projetos

que tem o único objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, arborizando as vias
públicas, inserindo mudas de espécies nativas e exóticas, revitalizando as praças, realizando
plantio nas escolas, recuperando áreas de preservação permanente no perímetro urbano e
residências. Neste programa estão inclusos os seguintes projetos: Arborização em Vias
Públicas, Arborização em Praças e Parques de Porto Velho; Escola Verde: Nasce uma vida,
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plante uma árvore e Recuperação de áreas de preservação permanente de perímetro urbano
(SEMA, 2011).


Programa Cidade Mais Verde: A prefeitura lançou, em 21/09/2017, o

Programa Cidade Mais Verde, que prevê o plantio de 250 mil mudas. Integra esse programa o
projeto Parceria Verde, que tem como objetivo principal estabelecer parceria com os
empresários do eixo da BR para que eles adotem os jardins em frente aos seus
empreendimentos.


O Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Porto Velho: foi

instituído pela Lei Complementar nº 590 de 23/12/2015, na mesma data da Política Municipal
de Mudanças Climáticas. É um plano bastante completo, com diretrizes, objetivos que devem
ser considerados na revisão deste Plano Diretor. Como exemplo, mencionamos o Artigo 5º,
que menciona as características da cidade, planejamento viário e de infraestrutura.
Art. 5o. Constituem-se em diretrizes do Plano Diretor de Arborização Urbana quanto
ao planejamento, manutenção e manejo da arborização:
I - estabelecer um Programa de Arborização, considerando as características de cada
região da cidade;
II – respeitar, nos projetos de arborização, o planejamento viário previsto para a
cidade,
III - planejar a arborização conjuntamente com os projetos de implantação de
infraestrutura urbana, em casos de abertura ou ampliação de novos logradouros pelo
Município e das redes de infraestrutura subterrânea, compatibilizando-os antes de sua
execução;
IV- manter nos passeios públicos, no mínimo, 45% de área vegetada;
V- dotar os canteiros centrais das avenidas projetadas a serem executadas no
Município, de condições para receber arborização;
VI - efetuar plantios somente em logradouros, com o passeio público definido e meiofio existente;
VII – atender às diretrizes da legislação vigente quanto ao planejamento, a
implantação e o manejo da arborização em áreas privadas;
VIII - elaborar os Planos de Manejo de Arborização Pública de Porto Velho, por
Zonas Geográficas, devendo ser executado e coordenado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMA, do ponto de vista técnico e político- administrativo;
IX- Promover a arborização pública adequada, sob as redes de distribuição de energia
elétrica e telefonia, administrar e fiscalizar sua implantação, como forma de redução da
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execução desnecessária de poda; utilizar cabos ecológicos em projetos novos e em
substituição a redes antigas, compatibilizando-os com a arborização urbana.
X - Priorizar a arborização em locais onde ocorra o fenômeno das ilhas de calor.
Em 2017, a Prefeitura, através da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, lançou um projeto chamado Parques Lineares, ou Ecoparques,
que serão construídos às margens dos igarapés. Segundo o site da prefeitura, serão feitas
intervenções urbanística simples e usuais e área de lazer, que contará com academia ao ar
livre, pista de caminhada, bancos com cobertura de madeira, playground, área de convivência
e projeto paisagístico com flores e árvores.
O Ecoparque Pirarucu foi o primeiro a ser concluído e foi inaugurado em abril de
2018, em Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Dentro do projeto está prevista a
construção de mais quatro.

f) Espaços Públicos

Turismo: Ainda no que diz respeito à economia local, o município dispõe de
potencialidades ainda não exploradas na área de turismo, trazendo a possibilidade de
desenvolvimento de ações que poderiam impulsionar a economia com a exploração de
atrativos turísticos, sobretudo com o turismo ecológico.
Em 2018, a prefeitura Municipal de Porto Velho lançou o Projeto ‗Porto Velho Sport
Fishing‘, tendo como objetivo principal aquecer o turismo de pesca na capital.
A Santo Antônio Energia é responsável pelas seguintes atividades relacionadas ao
turismo:
 Os reassentamentos de Vila Nova de Teotônio e Parque dos Buritis, ambos à montante
da barragem, nasceram com vocações bastante definidas: turismo e lazer,
respectivamente. Por isso, entre janeiro de 2012 e maio de 2014, a Santo Antônio
Energia encarregou-se de elaborar planos de ação e capacitar as duas comunidades
para o exercício destas atividades, de forma a gerar empregos e renda para seus
habitantes (SAE, 2018).
 Também foram elaborados os Planos de Turismo e Lazer Integrado do Distrito de Jacy
Paraná e da Vila Nova de Teotônio, entregues às secretarias municipal e estadual de
turismo (Semdestur e Setur). A iniciativa foi complementada pela distribuição de 10
mil cartilhas em hotéis de Porto Velho (SAE, 2018).
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Quanto às mudanças descritas, cabe destacar que trouxeram impactos positivos e
negativos ao município. O quadro 06 apresenta um resumo das mudanças de acordo com as
categorias e subcategorias.
Quadro 06 – Resumo das mudanças ocorridas no município de Porto Velho
Categorias

Subcategorias

Saúde

Estrutura Social

Educação

Segurança

Economia

Infraestrutura

 Investimento de 100 milhões pela Santo Antônio
Energia;
 Redução dos casos de malária;
 Construção, ampliação e reforma de estabelecimentos
de atendimento;
 Revitalização de 11 Postos de Saúde;
 Criação de 254 novos leitos através das ações da
Santo Antônio Energia.
 Redução do número de escolas durante e após a obra;
 Aumento de contratação de novos docentes durante e
depois da obra;
 Aumento progressivo de matrículas.
 Construção, reformas e amplicação de escolas, através
de repasse financeiro, em um de seus programas de
compensação social da Santo Antônio Energia.
 Aumento das taxas de violência, com elevação
expressiva nos quesitos: furto consumado, roubo
consumado e homicídios dolosos.
 Aumento do número de pessoas ocupadas assalariadas
durante a construção e diminuição após o período da
instalação das usinas;
 Queda no valor do salário médio mensal,
principalmente após a construção;
 Aumento do número de empresas cadastradas durante
a obra e diminuição no período posterior.
 Crescimento do índice populacional semelhante entre
o ano de 2008 e 2012 (16.75%) e entre 2012 e 2016
(15.48%), não havendo variação entre os dois
interstícios.
 Subavaliação da projeção da população atraída,
repercutindo diretamente na definição dos valores dos
programas, subprogramas e ações das compensações
socioeconômicas, oque implicou na insuficiência dos
valores para fim de mitigar a degradação
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socioeconômica ocasionada.
 Expansão da urbanização num contexto altamente
especulativo da produção urbana.
 Diminuição do déficit habitacional urbano, devido à
produção em massa de novas moradias, especialmente
pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pela
construção de conjuntos habitacionais.
 Índice de aumento significativo da quantidade de
consumidores de energia no período do início ao
término da obra (33,5%), se comparado ao período
entre 2012 e 2016, ou seja, momento final e posterior
à construção (apenas 5,9%).

.
Mobilidade

Conservação Ambiental

Urbana

 Aumento expressivo da frota de veículos circulantes
na capital, contribuindo para um num trânsito caótico,
já que a média para o município após a construção era
de cerca de 01 veículo para quase 02 habitantes.
 Inicialização do Projeto de Reestruturação da
Mobilidade Urbana de Porto Velho, em congruência
ao Programa de Compensação Social da UHE Jirau,
integrando a atualização do Plano de Mobilidade
Urbana e Delegação do Sistema de Transporte de
passageiros.

Saúde

 Enchente de 2014: Neste ano, a maior marca já
registrada no Rio Madeira que era de 17,51 metros em
abril de 1997 foi superada quando o rio atingiu o
recorde de 19,74 metros no dia 30 de março, ficando
mais de 03 metros acima da cota de emergência
(16,68 metros), o que proporcionou inúmeras
situações de calamidade.

Educação

 Projeto Escola Mais Sustentável: Blitz Educativa;
Projeto Queimadas Urbanas; Programa Porto Velho +
Sustentável; Cadastramento de Experiências com
Educação Ambiental; Seminários; Atividades de
Educação Ambiental da SEMA; Política Municipal de
Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e
Biodiversidade.

Segurança

 Controle e Acompanhamento das atividades
empreendimentos licenciados pelo Departamento
Licenciamento e monitoramento fiscal nas Áreas
Preservação Permanente (APPs) após ações
Fiscalização.

e
de
de
da

 Intenso desflorestamento e redução dos limites das
Unidades de Conservação que, apesar de estarem sob
a gestão estadual ou federal, por localizarem-se no
Município, os impactos da falta de gestão adequada
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Economia

Usos dos Recursos Naturais

Infraestrutura

são sentidos pela população do entorno, o que acarreta
pressões na gestão pública municipal.
 O Município de Porto Velho Continuou como uma
das capitais com os piores índices de coleta e
tratamento de esgotos domésticos em todo o país e
poucos avanços ocorreram nos últimos anos para
reverter esse quadro.

Mobilidade
Urbana

 Diagnóstico da Qualidade do Ar de Porto Velho
demonstrou algumas das características do ar:
Alteração drástica na composição química da
atmosfera amazônica na época da seca; As medidas
de poluentes atmosféricos em Porto Velho mostraram
um forte impacto na qualidade do ar em decorrência
das emissões de queimadas, ultrapassando
frequentemente o padrão de qualidade do ar
estabelecido pela Resolução CONAMA n° 03 de
28/06/1990 e o ozônio também apresentou
concentrações elevadas em Porto Velho, comparáveis
as concentrações encontradas em São Paulo.

Espaços
Públicos/
Lazer e
Turismo

 Criação, pela Prefeitura Municipal, do Projeto
Parques Lineares ou Ecoparques, construídos às
margens dos igarapés, objetivando oferecer lazer e
turismo para a sociedade. O Ecoparque Pirarucu foi o
primeiro a ser concluído sendo inaugurado em abril de
2018, em Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho.

Saúde

Educação

Segurança

 Inexistência de um projeto de macrodrenagem, o que
contribui para que obras de drenagem feitas em um
setor acabem acarretando enchentes em outras áreas,
onde não havia ocorrência do problema.
 Lançamento do Plano de Recursos Hídricos objetiva
fiscalizarem o uso da água em bacias e sub-bacias em
Rondônia e possibilitará condições do Estado planejar
o multiuso da água, definindo prioridades, ações,
programas e projetos que compatibilizem essa
atividade com a conservação.
 Ações de Educação Ambiental foram realizadas pela
Sema e Sedam: Agente Ambiental Voluntário
(SEDAM); Oficinas: de Formação de multiplicadores
em educação ambiental com agricultura familiar.
(SEMA); SEMA Vai à Escola (SEMA).
 Legislação voltada à preservação do meio ambiente
considerada, em sua maioria, antiga. A maioria das
Leis vigentes que datavam de 1992 a 2011. A
predominância dos dispositivos concentrava-se na
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questão dos resíduos sólidos.

Economia

 Início do pagamento de Royalties em 2012 pela Santo
Antônio Energia, referente à usina. Já em relação à
Usina Jirau, os royalties começaram em 2013 No
primeiro ano em que as duas usinas pagaram ao
mesmo tempo, havia uma grande diferença entre os
valores. A Santo Antônio pagou R$ 5.967.010,03 e a
Jirau R$ 95.879,73. Em 2018, houve uma diferença
inversa em que a UHE Jirau pagou valor maior que a
Santo Antônio.

Mobilidade
Urbana

 Diversas ações realizadas pela prefeitura de Porto
Velho no intuito de promover o aumento da
arborização do município: Programa Disque Plante
uma Árvore; Viveiro Municipal; Programa Cidade
Verde (Projeto Arborização em Vias Públicas,
Arborização em Praças e Parques de Porto Velho;
Escola Verde: Nasce uma vida, plante uma árvore e
Recuperação de áreas de preservação permanente de
perímetro urbano) e o Plano Diretor de Arborização
Urbana do Município de Porto Velho (Lei
Complementar nº 590 de 23/12/2015).
.

Espaços
Públicos/
Lazer e
Turismo

 Apesar das potencialidades de turismo na região, a
exploração dessa área ainda é considerada incipiente.

Fonte: Elaboração do autor
Após a apresentação das principais mudanças em Porto Velho no período ora
mencionado, faz-se necessário analisa-las, de forma a identificar os principais distúrbios
sofridos pelo sistema social do município no período descrito nesta pesquisa.

5.3 Análise das mudanças na estrutura profunda da cidade de Porto Velho após a
construção das UHE do Complexo do Madeira

Em se tratando da teoria dos sistemas sociais, podemos considerar o município de
Porto Velho, no que diz respeito a esse estudo, como o sistema social macro da pesquisa, ao
mesmo tempo em que se pode considera-lo detentor da estrutura profunda a ser analisada.
Além de demais subconjuntos inseridos neste contexto, três, em especial, merecem destaque
e, como mencionado anteriormente, serão os únicos a serem considerados para fins desta
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pesquisa: estrutura social, conservação ambiental e usos dos recursos naturais, conforme
figura 19.
Figura 19: Sistema Social do Município de Porto Velho

Estrutura
Social

Conservação
Ambiental

Usos dos
Recursos
Naturais

Município de Porto Velho

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Considera-se um período de equilíbrio aquele vivenciado pelo sistema social
(município de Porto Velho) no momento que antecedeu ao início da Construção do Complexo
do Madeira.
Concernente às mudanças possíveis de ocorrer num sistema social quando este se
encontra em equilíbrio, Mayasari (20-) salienta que não se deve considerá-las como exceção.
Para o autor, deve ser radicalmente alterada a ideia de que as organizações primam pela
estabilidade no intuito de preservar a racionalidade, harmonia, representando equilíbrio. A
mudança equivale a distúrbios, que provavelmente prejudicam a racionalidade e a eficiência
do sistema. Essa visão resulta da idéia subjacente de que organizações efetivas são entidades
estáveis e bem ordenadas.
Um distúrbio, no contexto da teoria do Equilíbrio Pontuado, é uma irregularidade que
pode quebrar a inércia da estrutura profunda de um sistema. Em relação aos sistemas sociais
possuem algumas características essenciais: tipo (novos produtos, processos, mercados, forma
de organização ou fonte de recursos); fonte (interna ou externa); escala de regularidade (nível
marginal ou fundamental) e polaridade (benéfica ou prejudicial) (WOLLIN (1999).
Considerou-se, para esta pesquisa, duas categorias de distúrbios: o distúrbio central (a
construção do Complexo do Madeira, capaz de alterar a estrutura profunda do sistema social
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que abrange o município de Porto Velho) e distúrbios menores, causados pelo distúrbio
central (subdistúrbios), conforme figura 20.

Figura 20: Distúrbios na estrutura profunda de Porto Velho com a construção das UHE
do Madeira
Distúrbios

Fonte

Tipo

Polaridade

Licenciamento

Externa

Processo

Positiva

Migração

Externa

Processo

Positiva/Negativa

Desapropriação

Externa

Processo

Negativa

Segurança

Interna

Processo

Negativa

Mobilidade
Urbana

Interna

Processo

Negativa

Habitação

Interna

Produto

Positiva/Negativa

Alagamento

Interno

Processo

Negativa

Royalties

Externo

Recursos

Positivo

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Os principais distúrbios observados na pesquisa foram: licenciamento; migração;
desapropriação; segurança; mobilidade urbana; habitação, alagamento e royalties.
O licenciamento surgiu anos antes do início da construção das usinas e, conforme
descrito no início desse estudo, foi ponto de grandes controvérsias.
Houve grande complexidade nesse processo, tendo o envolvimento de diversas
agências e outras instituições governamentais, diversificando os interesses. Seu histórico foi
marcado por protestos da sociedade civil e ações judiciais visando suspender o processo de
licenciamento ambiental. Por fim, a licença foi concedida, liberando os trâmites para
prosseguimento das ações necessárias para o início da obra.
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A migração, demostrada com aumento do índice da população do lócus da pesquisa,
iniciou com advento da construção, trazendo para Porto Velho trabalhadores especializados
em obras dessa magnitude; técnicos e gestores, familiares e representantes de atividades
comerciais, todos motivados pelo cenário de oportunidades e crescimento que esse tipo de
construção traz à localidade de instalação da obra.
Sabe-se que um aumento considerável no índice de habitantes de um município pode
ocasionar em fatores positivos e negativos. No caso em tela, como benefício houve aumento
no giro da economia local com entrada de remunerações adicionais dos novos contratados. No
que diz respeito aos fatores negativos, se pode citar um aumento da saturação da oferta dos
serviços públicos, como por exemplo: saúde, educação e segurança.
Um relatório apresentado pelo TCE (2011) afirmou houve grande disparidade entre as
entidades citadas no que dizia respeito à projeção da população atraída pela construção das
UHE do Madeira no período de 2007 a 2010, sendo a previsão bem menor do que o ocorrido
na realidade. Segundo o Tribunal, que a subavaliação a projeção da população atraída, teve
repercussão direta quanto à definição dos valores dos programas, subprogramas e ações das
compensações socioeconômicas, o que implicou na insuficiência dos valores para fim de
mitigar a degradação socioeconômica ocasionada. Cabe salientar que esse distúrbio obteve
forte influência em várias variáveis aqui apresentadas como: aumento do valor dos imóveis
tanto para venda, quanto para aluguel; aumento considerável na frota de veículos,
ocasionando num trânsito caótico; e, como mencionado anteriormente, pressão sobre o
atendimento dos serviços públicos.
Um dos distúrbios com mais impacto no estilo de vida dos habitantes do município de
Porto Velho foi a desapropriação da população da área em que a construção das usinas
afetaria com a inundação. Apesar de a Santo Antônio Energia divulgar programas de apoio
aos reassentados, é possível encontrar indivíduos pertencentes a essa realidade muitos
insatisfeitos.
Em relação à segurança pública, observou-se um aumento das taxas de violência, com
elevação expressiva nos quesitos: furto consumado, roubo consumado e homicídios dolosos.
A mobilidade urbana sofreu um dos seus maiores impactos com o aumento da frota de
veículos, resultando em um trânsito de certa forma desordenado. Em termos habitacionais, ao
tempo em que se aumentou o déficit de moradias, foram construídos diversos conjuntos
habitacionais e casas do PMCMV.
Quanto à enchente de 2014, seu efeito foi devastador para alguns moradores que
perderam muitos dos seus bens, além de diversos outros impactos causados à população,
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afetando de forma direta a economia do município do período. E, por fim, houve a entrada dos
Royalties aquecendo o financeiro da região, com repasses das duas usinas que compões o
Complexo do Madeira.
No que tange à composição da nova estrutura profunda do sistema social de Porto
Velho, considerando os distúrbios citados nesse contexto, a migração se destacou entre os
demais, já que, através deste fator, diversos outros impactos sobrevieram à região,
provocando as situações já mencionadas.

5.4 Avaliação do nível da mudança na estrutura profunda da cidade com a construção
das UHE do Complexo do Madeira.

A figura a seguir apresenta uma análise de todas as variáveis em relação aos distúrbios
sofridos pelas mesmas, classificando-as em positivos e negativos. Cabe salientar que uma
variável pode ao mesmo tempo ter resultado negativo e positivo. Da mesma forma, pode
sofrer revolução apresentando um dos dois resultados, já que existem revoluções boas e ruins.

Figura 21 - Aspectos positivos e negativos das mudanças em Porto Velho
Categorias

Subcategorias

Saúde

Variáveis de Análise

Positivo

Estabelecimento de
atendimento

X

Leitos
Investimento

X
X

Estrutura Social

Escolas
Educação

Docentes
Matrículas

Segurança

X
X
X

Homicídios Dolosos

X

Furtos

X
X

Roubos
Economia

Negativo

Emprego
Renda

X
X
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Empresas

X
X

Habitação e Urbanização
Consumo de Energia
População

Infraestrutura

X
X

Acessibilidade
Frota

X
X

X
X

Alagamento

Saúde

X

Usos dos Recursos Naturais

Conservação Ambiental

X
Educação

Campanhas

Segurança
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Economia
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X

X
X

X

Mobilidade
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Poluição do ar

Espaços
Públicos/ Lazer
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Pontos Turísticos

Saúde
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X
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Economia

X
X

Capacitação
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X
X
X

Mobilidade
Urbana

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Arborização
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Os distúrbios podem gerar mudanças incrementais, mudança revolucionária ou apenas
períodos revolucionários, de acordo com as consequências que podem gerar em um sistema
(figura 22), de forma que a estabilidade deste pode ser abalada.
Figura 22 – Fluxo da mudança (distúrbios)

Sistema Social de Porto
Velho

Estabilidade

Distúrbio

Consequências

Mudança Incremental

Período
Revolucionário

Equilíbrio Pontuado

Manutenção do Sistema
Estrutura modificada

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Revolucionária/
Pontuação
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Figura 23: Distúrbios, principais consequências e tipos de mudanças
Distúrbios
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X
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
Os sistemas em equilíbrio também fazem ajustes incrementais para compensar
perturbações internas ou externas sem alterar suas estruturas profundas. Durante os períodos
de estabilidade, os sistemas mantêm a estrutura profunda, procurando não sofrer influências
internas e/ou externas e buscam avanços incrementais que melhorem o desempenho
(GERSICK,1991). Porém, neste período, as mudanças podem existir, mesmo que de forma
limitada (WOLLIN, 1999). Já o Equilíbrio Pontuado tem como ponto principal a mudança
revolucionária que os sistemas podem sofrer, após períodos de estabilidade, ocorrendo com
isso o desmonte de sua estrutura profunda.
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As mudanças ocorridas em Porto Velho no período pesquisado, no que diz respeito às
categorias estudadas, podem ser classificadas nas que passaram por períodos revolucionários
e nas que sofreram revoluções.
De acordo com a teoria, durante os períodos de estabilidade, os sistemas mantêm a
estrutura profunda, procurando não sofrer influências internas e/ou externas e buscam avanços
incrementais que melhorem o desempenho (GERSICK, 1991). Porém, neste período, as
mudanças podem existir, mesmo que de forma limitada (WOLLIN, 1999).
Os períodos revolucionários são caracterizados por grandes mudanças internas ou
ambientais que originam rompimento da estrutura profunda. Os resultados obtidos com as
mudanças obtidas em períodos revolucionários, poderão ou não melhorar o sistema. Prigogine
e Stengers (1984) afirmam que nenhuma mudança pode converter todo um sistema
instantaneamente.
Os períodos revolucionários também podem variar em quanto eles beneficiam ou
danificam um sistema, podendo muda-lo significativamente para pior durante uma transição.
Consoante a isso, ao passar por um equilíbrio pontuado os sistemas não necessariamente,
evoluem em direção à melhoria, podendo os resultados desta transição, também apresentarem
consequências negativas. No entanto faz necessário analisar, separadamente, os períodos
revolucionários das próprias mudanças revolucionárias.
A maioria das variáveis deste estudo passou por períodos revolucionários, porém
somente algumas sofreram revolução que foram capazes de alterar suas estruturas profundas.
Dentre os distúrbios observados, o alagamento, a desapropriação e a migração, foram os que
causaram consequências capazes de transformar o sistema social do Município de Porto
Velho de maneira significativa. Porém, apesar das mudanças ocorridas, não se pode
considerar que houve equilíbrio pontuado, no sistema social estudado, de forma generalizada.
Isso se justifica em conformidade com Levinson e Gersick quando afirmam que um sistema
pode passar por um período de transição claro e limitado no tempo, experimentando muitos
dos processos inquietantes descritos anteriormente, e, no entanto, surgir no final sem ter
realizado revisões em sua estrutura profunda.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo geral da pesquisa ―Identificar as mudanças ocorridas
na estrutura social, conservação ambiental e usos dos recursos naturais da cidade de Porto
Velho, com a construção do Complexo do Madeira‖, que foi cumprido a partir das etapas
demonstradas nos resultados considerando os seus objetivos específicos para identificar o
contexto da cidade de Porto Velho no período anterior a construção do UHE do complexo do
Madeira quanto à estrutura social, à conservação ambiental e aos usos dos recursos naturais;
descrever as mudanças ocorridas na cidade de Porto Velho no período posterior à construção
das UHE do complexo do Madeira quanto à estrutura social, à conservação ambiental e aos
usos dos recursos naturais; analisar as mudanças nas estruturas ―profundas‖ da cidade de Porto
Velho após a construção das UHE do Complexo do Madeira considerando a estrutura social, a
conservação ambiental e usos dos recursos naturais; e avaliar se houve mudança
revolucionária na estrutura profunda da cidade com a construção das UHE do Complexo do
Madeira, o que possibilitou responder à questão de pesquisa proposta.
Inserido na sua totalidade no Bioma Amazônia, o Município de Porto Velho tem toda
a sorte de características do bioma, reunindo um mosaico diversificado de desafios
socioambientais comuns a toda a Amazônia: florestas densas e preservadas que abrigam a
mais rica biodiversidade do planeta convivem com áreas onde avançam o desmatamento, a
exploração madeireira e o garimpo ilegais; conflitos com as Unidades de Conservação e
Terras Indígenas; grandes obras de infraestrutura e ocupação populacional desordenada do
território, que contribui para a precariedade de condições de vida e elevados índices de
violência. Mais de um século depois de se tornar oficialmente Município, hoje a cidade se vê
confrontada com grandes questões ambientais que foram colocadas nos últimos anos,
acrescentando ainda maiores desafios ao desenvolvimento local.
O município experimentou nos últimos anos um significativo crescimento
populacional, influenciado pela conjuntura econômica nacional e pela implantação de grandes
obras de infraestrutura federais no Município. Construiu-se e implantou-se na cidade, nesse
período, a hidrelétrica de Santo Antônio, a ponte sobre o rio Madeira, Porto Chuelo, os
Distritos Industriais, o Shopping Center, o PAC, os conjuntos habitacionais do PAR e do
PMCMV, além de condomínios verticalizados e loteamentos residenciais, para todo segmento
de renda da população.
Ao mesmo tempo, em 2014, o Município sofreu uma das maiores enchentes do rio
Madeira dos últimos 17 anos, o que desalojou mais de 800 famílias de suas residências, cerca
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de 4.000 pessoas. A enchente atingiu direta e indiretamente 12 distritos e vilas, isolando a
região do rio Madeira entre os limites de Porto Velho e Guajará-Mirim e junto à Humaitá, no
sul do Amazonas. Bairros inteiros do distrito sede foram alcançados e algumas famílias
precisaram ser remanejadas das áreas alagadas para conjuntos habitacionais.
Apesar de os primeiros estudos para barrar o rio Madeira e fazer uma hidrovia com
vistas à integração regional Leste-Oeste na América do Sul datarem da década de 1970 e os
estudos para a implantação do projeto atual terem começado em 2001, as UHE não foram
mencionados no Plano Diretor de Porto Velho 2008. A perspectiva da construção deste
Megaprojeto deveria ter sido melhor analisada, no intuito de diminuir as consequências e
efeitos negativos na região e evitar situações que poderiam ser previamente diagnosticadas.
No entanto, como previsto por especialistas, as UHE do Complexo do Madeira alteraram a
economia, a paisagem e a dinâmica urbana e ambiental de Porto Velho.
O sistema social que compunha o município, constituído de diversos subsistemas, foi,
nesse estudo, analisado sob a égide de três principais categorias (também consideradas
participantes de seus subsistemas): estrutura social, conservação ambiental e usos dos
recursos naturais. De acordo com a representação da estrutura profunda, considerada
multinível essa pesquisa considerou as três categorias com a parte fundamental do sistema,
tendo como partes mais marginais as subcategorias: saúde; educação; segurança;
infraestrutura; mobilidade urbana; economia e espaços públicos, turismo e lazer; as quais
foram representadas por seus respectivos cenários: anterior e posterior à construção das UHE
em questão.
Como limitação da presente pesquisa, destaca-se a dificuldade em encontrar dados,
ainda que em fontes institucionais. A esse respeito pode-se afirmar que na área ambiental
(conservação ambiental e usos dos recursos naturais), a dificuldade ainda é maior, o que pode
dificultar a apresentação da realidade vivenciada pelos pertencentes do meio pesquisado.
Outro fator limitador desse estudo foi a forma representativa dos dados do município
de Porto Velho. Algumas fontes consideram somente os dados do Distrito Sede, outras
consideram todos os municípios com as regiões do Alto, Médio e Baixo Madeira e, em casos
mais extremos, não há indicação do perímetro avaliado.
Como sugestão de pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da quantidade de
categorias de estudo; a realização de comparação dos dados do lócus da pesquisa com outros
cenários (níveis municipais, estaduais e federais); o estudo de um número maior de distúrbios
observados.

117

Por fim, espera-se que este estudo sinalize a importância da compreensão da dinâmica
que envolve as mudanças ocasionadas pela construção das usinas do Complexo do Madeira,
bem como suas implicações para o município de Porto Velho e que, a análise dessas
mudanças na estrutura profunda dos sistemas envolvidos possibilite a identificação, bem
como a diminuição, ou até mesmo a prevenção, de impactos negativos em situações
semelhantes. Além disso, espera-se que a concepção de estudos sobre esses aspectos, além de
constituir-se como um interessante campo de pesquisa, possibilite subsidiar a criação de
políticas voltadas ao atendimento das necessidades geradas pelas mudanças negativas
ocorridas no período, bem como proporcione a aplicação de medidas positivas em eventos da
mesma ordem.
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