
Com 580 páginas, a Avaliação Ambiental Integrada 
(AAI) é um dos mais completos documentos já elaborados 
sobre a região, que analisa os cenários sociais, ambientais e 
econômicos possíveis com a instalação ou não de dezenas de 
novos empreendimentos hidrelétricos na bacia do Juruena nos 
próximos anos. Esta avaliação foi feita pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) em 2010 e é diferente de um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), focado apenas em um empreendimento. Ela 
considera os impactos de todas as usinas somadas e procura 
alertar para os riscos e ameaças que podem acontecer como 
conjunto e não de modo isolado.

Destacamos, a seguir, algumas conclusões e as principais 
recomendações  registradas na AAI, que são muito importantes 
para que os Povos Indígenas da bacia do Juruena possam se unir 
na defesa de seus direitos territoriais e ambientais.

Localização
A bacia do Juruena abrange 190.931 km² em 29 municípios. 

Em 21% dessa área vivem os povos Apiaká, Bakairi, Enawene 
Nawe, Kayabi, Manoki, Myky, Munduruku, Nambikwara, Paresi e 
Rikbaktsa em 20 Terras Indígenas que juntas protegem 4 milhões 
de hectares. Todas as cabeceiras das sub-bacias que formam o 
Juruena já foram alvo de inventários hidrelétricos. 

Principais riscos 
▪ O alto impacto sobre os peixes. As espécies de piracema 

são as mais influenciadas negativamente pelos impactos de 
construção das barragens, seja com geração a fio d’água ou 
não. Por isso, para cada projeto hidrelétrico é necessário um 
termo de referência que aplique adequadamente métodos 
e técnicas de coleta específicos. (Vol 2, p.30/31/32 e Vol 3, 
p.73/74/76/77).

▪ A região localizada entre os rios do Sangue e Arinos está 
apontada como área prioritária para conservação no 
Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para 
Biodiversidade (Probio), do Ministério do Meio Ambiente. Mas 
as formas desordenadas da ocupação desta região não têm 
respeitado essa determinação. (Vol 2, p.44/45).

▪ Toda a bacia do Juruena possui alto potencial arqueológico 
(pré-coloniais) pouco estudados e totalmente desprotegidos 
diante dos impactos dos empreendimentos previstos. (Vol 2, 
p.70/71/72).

▪ A sensibilidade dos povos indígenas e do patrimônio 
arqueológico aos empreendimentos obteve grau máximo 
de impacto e vulnerabilidade, revelando que a ampliação 
da infraestrutura tende a pressionar a expansão do uso do 
solo e usos urbanos na bacia exercendo pressão sobre áreas 
legalmente protegidas. (Vol 2, p.232 a 242).

▪ Verifica-se a tendência de continuação do processo de 
concentração de posse de terras na mão de poucos, com a 
expulsão do pequeno produtor e valorização dos preços da 
terra. Se isso continuar, os índices de projeção positivos da 
qualidade das condições de vida pode indicar queda. (Idem).

▪ A pressão sobre a migração e condições de reprodução dos 
peixes e os processos de erosão, desmatamento e extinção 
de espécies da fauna (caça) são detalhadamente descritos e 
analisados recebendo a classificação de alto impacto. Ou seja, 
“...dos 39 aproveitamentos estudados, 19 estão classificados 
como de alta proporção de habitat nativo afetado pelos 
empreendimentos, indicando uma grande fragilidade dos 
habitats nativos do entorno das áreas de implantação dos 
aproveitamentos.” (Vol 3, p.95).

Principais recomendações 

Ao fim da AAI, são definidas algumas Diretrizes e Reco-
mendações que visam orientar o planejamento e contribuir 
para a realização do desenvolvimento sustentável da bacia. 
Estas orientações não são apenas para os empreendedores, 
mas principalmente destinadas aos gestores e órgão estaduais 
de planejamento, meio ambiente e comitês de bacia que, jun-
tamente com a sociedade, devem liderar os processos de licen-
ciamento.  (Vol 3, p.170 a 208): 

1. A manutenção das áreas especiais e legalmente protegidas, 
como as Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

2. Promover uma Gestão Ambiental Integrada dos 
Aproveitamentos da bacia do Juruena através da 
construção e operacionalização de um banco de dados e de 
um sistema de monitoramento e avaliação permanentes 
(responsabilidades dos órgãos da federação - EPE, ANEEL 
e Agência Nacional de Águas – ANA - compartilhada com 
as secretarias estaduais, municipais e comitês de bacia).

3. A partir de uma visão integrada da bacia, aprimorar os 
estudos sobre recursos hídricos e ecossistemas aquáticos 
e seus métodos de monitoramento, bem como da fauna, 
flora e processos erosivos.

4. Criação e implantação de Unidades de Conservação, além 
das Áreas de Preservação Permanente (APP) na bacia 
do Juruena em locais de relevante interesse. Deve ser 
especialmente considerada a necessidade dos corredores 
ecológicos, que garantem a sobrevivência das espécies 
e observando prioritariamente as áreas julgadas de 
relevante interesse para Conservação da Biodiversidade 
pelo Probio. As compensações não poderão ocorrer de 
forma fragmentada (idem, p.188).

5. Estruturar um programa de ação para o controle da 
malária, já que o risco de sua incidência é considerado 
alto, mediante a instalação dos projetos de infraestrutura 
previstos na bacia do Juruena.

6. Conduzir os processos de regularização fundiária para 
garantir a condição legal de terras e marco regulatório 
da bacia possibilitando viabilidade/estabilidade aos 
empreendimentos. 

Por fim, não há garantia de que a energia atenderá neces-
sariamente às comunidades próximas aos empreendimentos. De 
acordo com a AAI Juruena, 40% da energia gerada nas usinas da 
bacia se destina a produtores independentes. Apenas 16% ser-
vem aos serviços públicos. A previsão é de que a maioria dos em-
preendimentos hidrelétricos do Juruena seja destinada a merca-
dos fora de Mato Grosso. 

Conheça a Avaliação Ambiental 
Integrada da bacia do rio Juruena



A Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), assinada pelo Brasil em junho de 2002, assegura 
que os governos deverão consultar os povos interessados 
cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou 
administrativas suscetíveis de afetá-los por meio de consulta 
prévia, livre e informada. 

Em setembro de 2012, o Ministério Público Federal 
recomendou ao Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso (Consema) que realize Estudo de Componente Indígena, 
consulta à FUNAI e consulta das comunidades indígenas afetadas 
sempre que o empreendimento ou ati vidade puder ocasionar 
impactos diretos ou indiretos em terras indígenas ou sobre o 
modo de viver das comunidades indígenas, independente da 
distância em quilometragem do empreendimento/ati vidade em 
relação às terras indígenas.
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