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Da situação geral 
 
Verificou-se que o município foi afetado em suas estruturas físicas, ambientais e econômicas, tendo 
sido atingido tanto na parte do Município de Porto Velho localizado à margem do Rio Madeira, 
como em seus distritos. A tragédia foi resultado da elevação do Rio Madeira até a cota história de 
19,74 m no dia 30 de março de 2014, medida que corresponde a 3,06 m acima do valor já 
considerado como cota de transbordamento. Cabe ressaltar que as cotas registradas nas piores 
enchentes atingiram 17,44 m e 17,50 m (anos de 1984 e 1997, respectivamente). 
 
Dessa forma, durante o período de três meses o nível do rio esteve acima da cota de 
transbordamento que gerou a decretação e o reconhecimento de estado de calamidade pública. Além 
disso, houve depósito de grande quantidade de sedimento nas áreas que foram cobertas pela 
enchente, dificultando e até impossibilitando a reconstrução das áreas afetadas e o retorno das 
famílias as suas residências. 
 
Com efeito, a enchente não foi um acontecimento momentâneo, mas, sim, um incidente contínuo 
durante um período prolongado. Sendo que durante todo esse período foi necessária a atuação de 
diversas estruturas municipais e estaduais na assistência às famílias atingidas. 
 
A seguir, apresenta-se o diagnóstico levantado em cada área envolvida no atendimento à população 
atingida: 
 
Da área de Defesa Civil 
 
De forma geral, os abrigos apresentavam condições mínimas de habitabilidade como água potável, 
energia elétrica, entrega de cestas básicas e/ou alimentos, colchões e kits de limpeza. Contudo, 
reclamação geral dos abrigos provisórios, independente da localidade onde foram instalados, foi o 
calor interno às barracas da defesa civil disponibilizadas às famílias de desabrigados. No abrigo 
único, localizado no Parque dos Tanques, foram encontrados problemas nos banheiros químicos, 
volume de lixo nos corredores entre as barracas, áreas comuns internas necessitando de limpeza, 
animais soltos, bebedouros sem o uso de copos descartáveis, espaço de banho feminino com danos, 
bem como falta de controle na guarda de bens. 
 
Da área de Saúde 
 
Havia somente um barco para atender aproximadamente 1.800 pessoas  nas localidade de Nazaré e 
circunvizinhas, ou seja, toda a região do Baixo Madeira. O acesso ao barco também era dificultado 
pelo fato de que não havia escadas devidamente preparadas para essa finalidade, causando 
dificuldades de atendimento, sobretudo para mulheres grávidas e idosos. Havia atendimento de 
somente um médico integrante do Programa Mais Médicos. As condições de atendimento no barco 
eram precárias, com ausência de condições mínimas de armazenagem das vacinas e medicamentos. 
 
As ambulâncias estavam, segundo informações dos moradores e confirmadas pelo Secretário 
Municipal de Saúde, aproximadamente cinco meses sem utilização por falta de manutenção que é 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho.  
 
Da área de Educação 
 
A rede de ensino pública foi severamente prejudicada em razão da enchente, havendo registro de 
quatorze escolas nas regiões do baixo e médio rio Madeira que necessitavam ser demolidas e 
reconstruídas. Igual número, em Porto Velho, foi afetado de maneira menos impactante, 
necessitando de reformas da parte elétrica, esgoto, hidráulica, desinfecção,  estrutura e acabamento. 
 
Além dos problemas acima, há registro de também outras quatorze escolas, em Porto Velho, sendo 
cinco da área urbana, que foram utilizadas como abrigo pelas famílias afetadas pela enchente, A 
maioria dessas são escolas que tiveram menor impacto da calamidade e necessitavam de reforma, 
mas dispunham de condições suficientes para abrigar famílias atingidas. Em todas essas escolas, 
mesmo que de forma improvisada, as aulas foram retomadas. Apesar disso constatou-se que vários 
professores dessas localidades não haviam retomado as suas atividades, havendo um déficit dessa 
mão de obra.  
 
Constatou-se também que o transporte escolar, que na região dos distritos visitados é realizado via 
rio Madeira e seus afluentes por pequenas embarcações, denominadas de “voadeiras”, não estava 
sendo realizado em sua totalidade, sendo identificadas várias crianças que não estavam sendo 
atendidas por esse serviço, ficando assim sem irem para as escolas. 
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Da área de Infraestrutura 
 
A Prefeitura Municipal de Porto Velho e o Governo do Estado de Rondônia estão em processo de aquisição de novas áreas para onde serão 
realocadas as famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira, entretanto, não foi fornecido, nem pela Prefeitura, nem pelo Governo do Estado, 
um cronograma dessa transferência. 
 
Da infraestrutura atingida, podem-se citar: a Estrada do Belmont que permite a distribuição de combustível no Município de Porto Velho; 
Estrada de Cujumbizinho, em que o acesso por via terrestre ainda não era possível, isolando aproximadamente cem famílias; ruas que 
margeiam o rio que estavam em risco de desmoronamento como efeito da enchente; a BR-364, que liga o Estado de Rondônia ao Acre tinha 
sido interrompida; o assoreamento do Rio Madeira cujo efeito é passível de gerar grandes prejuízos para a toda a população do Estado de 
Rondônia e de outros estados vizinhos.  
 
Deve-se frisar a necessidade tempestiva de apresentação do plano de reconstrução, que deve ser prioritária considerando a demora e a 
complexidade da realização do diagnóstico alusivo ao correto uso e ocupação do espaço urbano, no sentido de evitar exposições da 
população a novos desastres.  
 
Da área de Assistência e Promoção Social 
 
A Prefeitura continuava com a distribuição de cestas básicas e água para a população atingida. Foram relatados problemas com a distribuição 
das cestas, como: a insuficiência da quantidade de alimentos e água distribuídos para a maioria das famílias; problemas logísticos para 
atendimento das famílias ribeirinhas; qualidade dos alimentos e sua alteração; e não recebimento, por algumas comunidades ribeirinhas, de 
kits limpeza. Ainda, com relação à água distribuída, verificou-se que a quantidade era insuficiente para o consumo de uma família durante 
todo o mês. Dessa forma, a população vinha se utilizando de águas provenientes de igarapés para beber e cozinhar. 
 
Conclui-se que os ribeirinhos foram severamente afetados pela enchente do Rio Madeira. O seu modo de vida consiste, basicamente, em 
pescar, colher produtos na floresta e plantar às margens dos rios. Os principais produtos cultivados são a mandioca e a melancia. 
 
Ocorre que, com a enchente, praticamente todos perderam a sua produção. Além disso, a quantidade de sedimentos depositada nas áreas de 
plantio praticamente inviabilizava uma nova plantação nessas áreas. Alguns ribeirinhos estavam iniciando o replantio, mas nas áreas que 
foram alagadas houve o depósito de uma camada de areia que não permitia o desenvolvimento das plantas. Todo o terreno precisava ser 
trabalhado para que eles pudessem plantar novamente. Além disso, as casas de farinha das comunidades ribeirinhas também foram afetadas, 
sendo necessário a sua reconstrução ou reforma. 
 
Apesar da situação difícil, foi unânime a posição entre os ribeirinhos de que não queriam deixar a região. Muitos nasceram e viveram a vida 
toda nessas regiões. Questionados sobre a mudança para novas áreas que a Prefeitura e o Governo do Estado estavam adquirindo, eles 
estavam relutantes em se mudar porque seriam deslocados para áreas distantes de onde tradicionalmente estavam acostumados a viver. 
 
Com efeito, faziam grande esforço para limpar os lugares que tiveram mais acúmulo de sujeira, especialmente, posto de saúde e escola, 
visando obter o mais rápido possível o atendimento nessas áreas. Em que pese saberem que a defesa civil orientou que as pessoas não 
voltassem aos locais (em São Carlos ainda estaria sem energia e telefone), por questão de segurança, o fato é que a população permanecia ali, 
em situação de extrema dificuldade, carência e vulnerabilidade. 
 
Da necessidade da existência de Gabinete de Crise 
 
Considerando a experiência anterior do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República/GSI no desempenho de papel 
integrador e articulador em crises semelhantes, conclui-se que, no desastre em tela, se houvesse uma atuação estruturada nos diversos níveis 
com a definição de Gabinetes de Crise, federal e estadual, inúmeras situações relatadas poderiam ter sido mitigadas ou seus efeitos 
minimizados a partir de uma atuação mais articulada e integrada nos diferentes níveis.  
 
Das recomendações 
 
Como resultado dos exames, foram realizadas recomendações pontuais, caso a caso, procurando resolver os problemas encontrados, bem 
como as de caráter estruturante como: 
a) À Prefeitura de Porto Velho, avaliar a conveniência e oportunidade de: 

− Elaborar plano de trabalho relativo à fase de reconstrução, com base em diagnóstico mínimo quanto ao correto uso e ocupação do 
espaço urbano; 

− Priorizar a elaboração de projetos de engenharia que subsidiarão o Plano de Reconstrução; 
− Ultimar as medidas necessárias visando iniciar o processo de reconstrução das moradias, avaliando o uso do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”. 
b) Ao Governo do Estado de Rondônia, avaliar a conveniência e oportunidade de estabelecer cronograma de implementação dos projetos e 

atividades do Plano integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres – PRPD. 
b) À Secretaria Nacional de Defesa Civil, avaliar a conveniência e oportunidade de: 

− Notificar os entes federativos envolvidos, sobretudo municipais, para que cumpram o disposto no art. 30, inciso VIII da Constituição 
Federal e na Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), art. 2º, alínea h e, ainda, Lei 12.340/2010, art.3º-B (definição de critérios para 
ocupação do espaço urbano, desocupação das áreas de risco, adoção de medidas para inserção dos desabrigados nos programas 
públicos de habitação). 

− Acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as providências que julgar pertinentes, no sentido de auxiliar os entes federados no 
enfrentamento da calamidade. 

c) Ao IPHAN, avalie a conveniência e oportunidade de acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as providências que julgar 
pertinentes, no sentido de auxiliar os entes federados no enfrentamento da calamidade, visando garantir a preservação, uso e fruição do 
patrimônio cultural protegido pela União. 

d) Ao DNIT, informar o estágio das ações visando a recuperação da BR-364. 
e) À ANA, apresentar os estudos hidrológicos que sirvam de base para o dimensionamento da elevação do greide da pista para solucionar 

em definitivo o problema de cheia das BR – 364/RO e BR – 319/RO; 
f) Ao Ministério da Saúde, Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,  acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as 

providências que julgar pertinentes, no sentido de auxiliar os entes federados no enfrentamento da calamidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Objetivos e escopo do trabalho 
 
A CGU visitou Porto Velho/RO para avaliar os efeitos da cheia do Rio Madeira, na semana 
de 4 a 8 de agosto de 2014, com o objetivo de obter elementos para realizar diagnóstico 
situacional do desastre ocorrido, em especial, nas áreas de defesa civil, saúde, educação, 
assistência social e infraestrutura. 
 
A finalidade foi avaliar a situação da população afetada pelo desastre, bem como da 
atuação dos entes federados no seu atendimento, além do esforço empreendido na 
recuperação de casas, edificações comerciais e infraestrutura destruídas. 
 
Considerando a extensão do município de Porto Velho, a equipe de fiscalização elegeu 
como escopo dos trabalhos a área urbana de Porto Velho, nos distritos de Cujubim, 
Cujubinzinho, São Sebastião, Belmonte, Aliança, Comunidade Brasileira, Triângulo, 
Niterói, bem como a do baixo Madeira, nos distritos de São Carlos, Nazaré, Calama, 
Demarcação. 
 
Os trabalhos foram realizados com a participação integrada de servidores da Coordenação-
Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional (DIINT/DI/SFC), da Controladoria 
Regional da União no Estado de Rondônia (CGU/RO), signatários deste relatório, bem 
como de servidores da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC-MI), que 
acompanharam as atividades, dando suas contribuições.  
 
Registra-se que as fotos que ilustram este relatório, quando não citadas as fontes, foram 
obtidas pela equipe de fiscalização no período de 4 a 8 de agosto de 2014. 
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2 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO DE DESASTRE 
 

2.1 Dados Descritivos 
 

O município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, foi afetado pela enchente do 
Rio Madeira que teve início no dia 12 de fevereiro de 2014, dia em que a cota do rio 
atingiu o nível de transbordamento, tendo permanecido acima dessa cota até o dia 
12/05/2014. 
 
Durante todo esse período de enchente, foram destruídas partes da cidade de Porto Velho e 
dos seus distritos localizados nas margens do Rio Madeira e seus afluentes, inclusive 
diversas unidades municipais como postos de saúde, escolas públicas e alojamento de 
professores.  
 
Porto Velho foi um dos municípios mais atingidos no estado de Rondônia, com estado de 
calamidade pública decretada pelo governo estadual, e que foi reconhecida pelo Ministério 
da Integração no dia 30 de abril de 2014.  
 
O município foi afetado em suas estruturas físicas, materiais, ambientais e econômicas, 
tendo sido atingido tanto na parte do município de Porto Velho localizado à margem do 
Rio Madeira, como em seus distritos.  
 
Na área afetada, foram atingidas 3.758 famílias, entre desabrigadas e desalojadas, sendo 
que, até o momento dos trabalhos de campo, nenhuma das residências danificadas, mas que 
não foram destruídas,  havia sido liberada para o retorno das famílias. 
 
Soma-se a isso que nos distritos o comércio local foi destruído e as áreas destinadas à 
agricultura foram significativamente inundadas pela enchente gerando a perda considerável 
da produção, estimada em 2.215,5 toneladas de cultura de grãos e fruticultura, bem como 
nas áreas destinadas à pecuária, com a perda de centenas de cabeças de gado. Além disso, a 
região do Lago do Cuniã encontrava-se impedida de realizar o abate do jacaré, que é a 
principal atividade econômica desta localidade, devido ao aumento do nível do lago, 
criando dificuldade na sua captura.  
 
Os seguintes prédios públicos foram atingidos pela enchente: 
 
− 07 Unidades de Saúde da Família (municipais); 
− 16 instalações públicas de ensino (municipais); 
− 04 instalações públicas prestadoras de outros serviços (Delegacia de Polícia de São 

Carlos, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, Receita Federal e Justiça Federal de 
Rondônia); 

− 07 instalações públicas de uso comunitário de responsabilidade Municipal (Mercado do 
Cai N’Água, Shopping Popular, Galpões Históricos da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, Terminal Hidroviário, Restaurante Popular, Mercado do Peixe e Prédio da 
ENARO). 

 
Quanto aos serviços essenciais, o desastre causou impacto em várias áreas, tais como: 
− Sistema de abastecimento de água: nos distritos localizados à margem do Rio Madeira 

e de seus afluentes os poços utilizados para o fornecimento de água potável para a 
população foram cobertos pelas águas dos rios. 
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− Rede de energia elétrica e de comunicação: a rede de transmissão de energia localizada 
à margem do Rio Madeira, foi afetada pelo desbarrancamento, afetando parte da 
população localizada nas regiões atingidas pela cheia. 

− Sistema de transporte público: foram destruídas 14,8 km de ruas e vias no munícipio de 
Porto Velho, sendo que parte dessas vias era utilizada como vias de transporte público.  

− Fornecimento de gás e combustível: uma das regiões atingidas pela enchente do Rio 
Madeira no município de Porto Velho foi a área utilizada pelas empresas 
transportadoras de gás e combustível que foram cobertas pelas águas o que dificultou o 
fornecimento desses insumos aos consumidores do Município de Porto Velho, 
principalmente pelo fato de que esses materiais utilizam o transporte fluvial. 

 

Cabe ressaltar que a situação dos serviços essenciais, na época da visita “in loco”, será 
tratada no Item 2 (Relato Situacional). 
 

 
Botijas de gás flutuando na cidade de Porto Velho. 

Fonte: http://marcelinhoonline.blogspot.com.br/2014/02/porto-velho-e-nova-mamore-sao-os-mais.html 

 
2.1.1 Situação diferenciada da enchente do Rio Madeira 

 
Em dezembro de 2013, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou 
precipitações hídricas nas cabeceiras dos rios Beni, na Bolívia, e Madre de Dios, no Peru, 
principais formadores do Rio Madeira. 
 
No dia 3 de janeiro de 2014, o Rio Madeira atingiu a zona de atenção para o pico de cheia e, 
em 11 de fevereiro de 2014, o rio atingiu 14,12 metros, sendo designado estado de alerta. 
 
No dia 12 de fevereiro de 2014, o Rio Madeira atingiu a cota de 17,02 metros, considerada 
a cota de transbordamento, mantendo-se com níveis superiores a essa cota até o dia 
12/05/2014.   
 
Em 13 de fevereiro, o rio atingiu a cota de 17,5 metros levando o governo do Estado de 
Rondônia a decretar estado de emergência nos municípios de Porto Velho, Guajará Mirim e 
Nova Mamoré. 
 
No dia 26 de fevereiro de 2014, o rio alcançou a cota de 18,5 metros, o que motivou a 
Prefeitura de Porto Velho a decretar o estado de calamidade pública no dia 27 de fevereiro 
por meio do Decreto nº 13.420. 
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Assim, no início de março, o estado possuía cinco municípios em estado de emergência e a 
capital, Porto Velho, em estado de calamidade pública. 
 
O Rio Madeira continuou a subir, ultrapassando a cota de 19,5 m e, segundo estudos da 
CPRM, permaneceria acima da cota de 19 m até o dia 10 de abril e acima dos 18,5 até o dia 
18 de abril.  
 
Com efeito, o nível do Rio Madeira continuou elevando até chegar à cota história de 19,74 
no dia 30 de março de 2014, medida que corresponde a 3,06 metros acima do valor já 
considerado como cota de transbordamento. Cabe ressaltar que as cotas registradas nas 
piores enchentes atingiram 17,44 m e 17,50 m, nos anos de 1984 e 1997, respectivamente. 

 
No dia 4 de abril de 2014, o governo estadual decretou calamidade pública em Rondônia, o 
que foi reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional no dia 30 de abril de 2014. 
 
A elevação do nível do Rio Madeira é agravada pelo fato da cidade de Porto Velho e seus 
distritos estarem localizados na Planície Amazônia, caracterizada por áreas baixas, 
sedimentares e pouco acidentada, não apresentando grandes elevações ou depressões. Por 
isso a área atingida pela enchente do Rio Madeira foi tão ampla, atingindo lugares distantes 
das margens do rio. 
 
Outra situação que agravou a enchente ocorrida foi o fato do Rio Madeira carregar 
quantidade elevada de sedimentos arenosos, que foram depositados em grandes 
quantidades nos locais que o rio cobriu durante o período de enchente. 
 
Cabe destacar que, em agosto de 2014, o nível do Rio Madeira estava em 8,20 metros, 
sendo que para o período referente àquele mês a cota normal seria de 5,30 metros. 
 
2.1.1.1 Prolongamento da Fase de Assistência 

 
Como foi citado, o nível do Rio Madeira alcançou a cota de transbordamento no dia 12 de 
fevereiro de 2014 e permaneceu acima dessa cota até o dia 12/05/2014, ou seja, durante o 
período de 3 meses o nível do rio esteve acima da cota que gerou a decretação de estado de 
calamidade pública. 
 
Verifica-se então que a enchente do Rio Madeira, que foi o fato gerador da calamidade 
pública, não foi um acontecimento momentâneo, mas sim, um incidente contínuo durante 
um período prolongado. Sendo que durante todo esse período foi necessária a atuação das 
Defesas Civis na busca em assistir as famílias atingidas. 
 
Destaca-se ainda, como detalhado no histórico já relatado, que a elevação do nível do Rio 
Madeira também foi um acontecimento que evoluiu durante a enchente, ou seja, nesse 
período a cota do rio foi aumentando no decorrer dos dias e novas famílias foram sendo 
atingidas pela enchente, tornando contínuo e constante o trabalho das Defesas Civis no 
resgate das famílias atingidas. 
 
Outro fator que tem consequências sobre o tempo de assistência às famílias atingidas é a 
quantidade de sedimento depositado nas áreas que foram cobertas pelo Rio Madeira, 
dificultando e até impossibilitando a reconstrução das áreas afetadas e o retorno das 
famílias as suas residências.  
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Registra-se também que as áreas atingidas dos distritos de Porto Velho possuíam 
atividades agropecuárias que foram completamente destruídas e essas atividades ficaram 
impossibilitadas de serem retomadas durante o período de enchente, sendo que, em alguns 
casos, devido aos sedimentos, ainda não haviam sido retomadas quando na fiscalização “in 
loco” em agosto de 2014. Além do período de enchente, as famílias dos distritos atingidos 
estão passando atualmente por um período de estiagem, que deve ser prolongar até a 
próxima colheita. 
 
Diante dessas especificidades, identificou-se o prolongamento da fase de assistência e de 
resgaste às famílias atingidas pela enchente, fato que na prática estava ocorrendo até o 
momento da fiscalização “in loco”, considerando que as famílias, principalmente nos 
distritos situados ao longo do Rio Madeira, não haviam conseguido retornar para as suas 
localidades e ainda dependiam da Assistência do Estado, em especial, no tocante ao 
fornecimento de água para o consumo e de alimentos. 
 
2.1.2 Áreas Afetadas visitadas pela equipe de fiscalização 

 
O município de Porto Velho, segundo dados do IBGE, possui a extensão territorial de 34 
mil quilômetros quadrados, possuindo uma sede central e outros onze distritos, todos 
margeados pelo Rio Madeira e seus afluentes.  
 

Mapa da localização do munícipio de 
Porto Velho. 
Fonte: 
http://capg.seesaa.net/article/363321699.h
tml 

Município de Porto Velho divididos nos seus distritos. 
Fonte: 
http://calamahistriageografiaeosetc.blogspot.com.br/2013/04/a
niversario-de-calama-quando_4.html 

 
O aumento do nível do Rio Madeira a uma cota  máxima de 19,74 m afetou todos os 
distritos de Porto Velho, inclusive os não margeados diretamente pelo rio, mas por seus 
afluentes. Alguns dos distritos foram atingidos somente pelas águas do rio, mas nas 
comunidades localizadas entre a sede de Porto Velho e o distrito de Calama (Região 
denominada Baixo Madeira) ocorreu o acúmulo de sedimentos nos locais cobertos pelas 
águas. 
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Distrito de Abunã localizado no Alto Madeira 
afetado pela cheia. 
Fonte: 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2014/02/19/nivel-do-rio-madeira-atinge-
marca-historica-1000-fora-de-casa-em-
rondonia.htm 

Distrito de Jaci-Paraná localizado no Alto 
Madeira afetado pela cheia. 
Fonte: http://amazoniareal.com.br/aguas-do-
madeira-inundam-tres-distritos-de-porto-velho/ 

Distrito de São Calos localizado no Médio 
Madeira afetado pela cheia. 
Fonte: http://rondoniadigital.com/destaque/maior-
cheia-do-rio-madeira-completa-um-mes-e-rio-
continua-a-subir-em-ro/ 

Distrito Nazaré localizado no Médio Madeira 
afetado pela cheia. 
Fonte:http://www.newsrondonia.com.br/noticias
/governo+monta+base+em+nazare+para+atende
r+desabrigados/42794 

Distrito de Calama localizado no Alto Madeira 
afetado pela cheia. 
Fonte: 
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/image
ns+que+falam+por+si+distrito+de+calama/43017 

Distrito de Demarcação localizado no Rio 
Machado, afluente do Rio Madeira. 
Fonte: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03
/defesa-civil-intensifica-assistencia-
desabrigados-pela-cheia-do-madeira.html 
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Bairro Triângulo de Porto Velho atingido pela 
cheia 
Fonte: 
http://www.alertarondonia.com.br/noticia/apos-
quase-tres-meses-de-cheia-ro-comeca-a-
contabilizar-prejuizos,porto-velho,4306.html 

Bairro Centro de Porto Velho atingido pela 
cheia. 
Fonte: 
http://www.agazetaderondonia.net/noticias.asp?
view=,governo,autoriza,pagamento,do,fgts,para,
atingidos,pela,cheia,em,ro&cd=9244 

 
2.1.3 Danos Causados 

 
Como mencionado, a enchente do Rio Madeira atingiu todos os onze distritos e a sede do 
município de Porto Velho, além de impossibilitar o retorno dos habitantes de vários desses 
distritos e comunidades as suas localidades, na época das inspeções “in loco”, muitos 
desses locais encontravam-se sem água potável encanada e alguns até sem meios de 
comunicação. 
 
Por meio das visitas realizadas pelas equipes de fiscalização, pode-se constatar a destruição 
de moradias, edificações da Prefeitura, edificações estaduais e de núcleos urbanos situados 
nos distritos e na sede de Porto Velho. Essas partes foram severamente afetadas pela 
enchente, principalmente aquelas em que ocorreu depósito de sedimentos.  
 
Em vários dos distritos e na sede de Porto Velho ocorreu desbarrancamento das margens 
laterais ao Rio Madeira, sendo que vários locais esse evento, destruindo diversas casas 
localizadas às margens do Rio. 
 

  
Desbarrancamento no distrito de São Carlos Desbarrancamento no distrito de São Carlos 
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Desbarrancamento em Porto Velho Desbarrancamento no distrito de Calama 

Desbarrancamento em Nazaré Desbarrancamento em Nazaré 

 
2.1.3.1 Infraestrutura e instalações públicas 

 
Com o intuito de verificar os danos causados à infraestrutura e às instalações públicas nos 
distritos, a equipe de fiscalização visitou as seguintes localidades. 
 
• Distrito de Demarcação: 1 posto de saúde municipal e 1 escola municipal 

 

  
Posto de saúde de Demarcação Escola municipal de Demarcação 

 
O distrito de Demarcação foi coberto pela cheia das águas do Rio Machado, afluente do 
Rio Madeira. O posto de saúde do distrito foi colocado em funcionamento, apesar de não 
haver profissionais de saúde para realizar os atendimentos. Já a escola municipal foi limpa 
e pintada pela comunidade e se encontrava à disposição para o início das aulas, à época da 
inspeção realizada pela CGU. 
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• Distrito de Calama: 3 pontes de madeira e 1 escola municipal 
 

  
Ponte do distrito de Calama Ponte do distrito de Calama 

  
Ponte do distrito de Calama Escola municipal do distrito de Calama 

 
O distrito de Calama foi parcialmente coberto pelas águas do Rio Machado, afluente do 
Rio Madeira, não tendo a ocorrência do acúmulo de sedimentos. Durante o período de 
cheia as três pontes de madeiras localizadas no distrito ficaram sob as águas, afetando as 
suas estruturas. Já a escola foi limpa e pintada pela população, tendo inclusive sido 
iniciadas suas atividades. 
 
• Distrito de Nazaré: 1 Posto de Saúde Municipal 

 

 
Posto de saúde municipal de Nazaré 
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O distrito de Nazaré foi coberto pelas águas do Rio Madeira e foi afetado pelos sedimentos 
deixados pelo rio. No posto de saúde municipal, a comunidade retirou o grosso dos 
sedimentos, mas não tinha sido feita uma limpeza mais profunda do local.  
 
• Distrito de São Carlos: 1 posto de saúde municipal, 1 escola municipal, 1 alojamento 

municipal para os professores e 1 estádio poliesportivo, 
 

  
Posto de saúde municipal de São Carlos Escola municipal de São Carlos 

  
Alojamento de municipal para 

professores de São Carlos 
Quadra poliesportiva de São Carlos 

 
O distrito de São Carlos foi atingido pelas águas do Rio Madeira e foi bastante afetado com 
os sedimentos deixados pelo rio. Verificou-se que a população do distrito tomou a 
iniciativa de realizar a limpeza nas instalações públicas afetadas, tendo inclusive já 
voltadas as aulas da escola municipal. 
 
• Comunidade de Cujubim: 1 posto de saúde e 1 escola municipal 

 

  
Posto de saúde de Cujubim Escola municipal de Cujubim 
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A comunidade de Cujubim, localizada na Sede de Porto Velho, foi atingida pelas águas do 
Rio Madeira e bastante afetada pelos sedimentos deixados pelo rio. Verificou-se que a 
comunidade começou a limpeza das instalações públicas, mas as mesmas ainda 
encontravam-se impossibilitadas de serem utilizadas, sem uma limpeza mais profunda. 
 
• Comunidade Santa Catarina: 1 posto de saúde e 1 escola municipal 

  
Posto de saúde da comunidade de Santa 
Catarina 

Escola municipal da comunidade de Santa 
Catarina 

 
A comunidade de Santa Catarina foi coberta pelas águas do Rio Madeira e foi afetada 
pelos sedimentos deixados pelo rio. O posto de saúde da comunidade estava com a 
estrutura de madeira comprometida.  A escola municipal foi parcialmente limpa pela 
comunidade, mas ainda não se encontrava adequada para sua utilização. 
 
• Comunidade de Conceição: 1 posto de saúde e 1 escola municipal 

  
Posto de saúde da comunidade de 
Conceição 

Escola municipal da comunidade de 
Conceição 

 
A comunidade de Conceição também foi coberta pelas águas do Rio Madeira e foi afetada 
pelos sedimentos deixados. As madeiras do posto de saúde ficaram sob as águas durante 
longo período, danificando-as. A escola que é de alvenaria foi parcialmente limpa pela 
comunidade, mas não se encontrava apta para utilização. 
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• Comunidade de Papagaios: 1 posto de saúde e 1 escola municipal 
 

  
Posto de saúde da comunidade de 
Papagaios 

Escola municipal da comunidade de 
Papagaios 

 
A comunidade de Papagaios teve suas edificações danificadas pela enchente do Rio 
Madeira, sendo bastante afetada pelos sedimentos trazidos pelo rio. A comunidade limpou 
as estrutura da escola e do posto de saúde, mas as duas foram construídas de madeira e 
ficaram durante um período coberto pelas águas, não se encontrando adequada para 
utilização, pois ainda demandariam reparos. 
 
2.1.3.2 Patrimônio Histórico 

 
A cheia do Rio Madeira atingiu também os museus e as estruturas da estrada de ferro 
Madeira-Mamoré, considerada Patrimônio Histórico Brasileiro. Tais estruturas estão 
localizadas às margens do rio e foram cobertas pelas águas durante a cheia. Quando da 
inspeção, estava sendo feito um trabalho de limpeza, mas muitos dos objetos foram 
danificados. 
 

  
Locomotiva Maria-Fumaça dentro de barracão 
atingido pela cheia do Rio Madeira 

Equipamentos da estrada de ferro atingidos pela 
cheia do Rio Madeira 
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Equipamentos da estrada de ferro atingidos pela 
cheia do Rio Madeira 

Locomotiva Maria-Fumaça atingida pela cheia do 
Rio Madeira. 

Veículo da estrada de ferro atingido pela cheia do 
Rio Madeira 

Estrada de ferro atingida pela cheia do Rio Madeira. 

 
2.1.3.3 Infraestrutura Portuária 

 
Em decorrência das cheias do Rio Madeira ocorreu a paralisação da atividade da 
infraestrutura portuária de Porto Velho durante um período, pois o ponto de atracação do 
cais corria risco de desmoronar devido ao desbarrancamento da margem e devido à força 
da correnteza durante esse período. 
 
Tendo em vista que grande parte dos produtos que são utilizados em Rondônia virem por 
meio do transporte fluvial, como óleo, açúcar, produtos refrigerados, gás e combustível, a 
administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia tomou a decisão 
de utilizar uma rampa provisória de atracação para não gerar a  falta desses produtos. 
 
Mas, durante a cheia, o transporte por via fluvial dos grãos (soja e milho) ficou paralisado 
porque não existe outra estrutura capaz de atender às especificidades desse tipo de 
operação em Porto Velho. 
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Porto localizado em Porto Velho utilizado para transporte de grãos coberto pelas águas do Rio Madeira 
Fonte: http://marcelinhoonline.blogspot.com.br/2014/02/enchente-ja-afeta-economia-de-rondonia.html 

 
2.1.3.4 Isolamento de municípios e comunidades 
 
Durante o período da cheia, parte da BR-364 que liga o estado de Rondônia ao estado do 
Acre ficou impossibilitada de ser trafegada pelo fato das águas terem coberto essa estrada, 
interrompendo a única ligação terrestre entre Rondônia e Acre, uma vez que o Rio Madeira 
não é navegável no trecho entre as duas vias.  
 

Cabe ressaltar que em alguns dias a lâmina d’água sobre a BR-364 chegou a 1,40 metros, 
impedindo o trafego inclusive de veículos mais pesados.  
 

O isolamento dessas localidades contribuiu para o desabastecimento e a escassez de 
produtos alimentícios e também para o acréscimo nos preços desses itens no mercado 
local, dificultando a vida dos moradores. 
 

 
BR 364 coberta pelas águas do Rio Madeira 
Fonte: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/
prf-fecha-trecho-alagado-da-br-364-em-ro-por-
medida-de-seguranca.html 

BR 364 coberta pelas águas do Rio Madeira 
Fonte: 
http://www.radioclubecidadefm.com.br/2014/05/
usinas-terao-que-pagar-elevacao-da-br.html 
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BR 364 coberta pelas águas do Rio Madeira 
Fonte: 
http://www.aperoladomamore.net/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=5313:cheia--
inundacao-da-br-364-provoca-prejuizos-e-
isola-comunidades--confira-
imagens&catid=1:noticias&Itemid=6 

BR 364 coberta pelas águas do Rio Madeira 
Fonte: 
http://www.aperoladomamore.net/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=5313:cheia--
inundacao-da-br-364-provoca-prejuizos-e-isola-
comunidades--confira-
imagens&catid=1:noticias&Itemid=6 

 
2.2 Dados Estatísticos 

 
Levantamentos da Defesa Civil Nacional informam que até 14 de junho de 2014 foram 
desabrigadas 1646 famílias e desalojadas 2112 famílias, totalizando 9309 pessoas 
atingidas. 
 
Apesar da proporção da cheia, não foi identificado óbito relacionado à elevação do rio no 
município de Porto Velho, tendo ocorrido apenas 28 casos de enfermidade, causados por 
picada de cobras, e somente um ferido, referente a um ataque de piranha. 
 
As famílias desabrigadas da área sede de Porto Velho foram abrigadas nas seguintes 
escolas: Maria Isaura, Deigmar Moraes de Souza, Engenho do Madeira, Ermelindo 
Monteiro Brasil, Flor do Cupuaçu, Heitor Vilas Lobo, Irmã Helena Falcão, Jaime de 
Alencar, Nossa Srª Aparecida, Antônio dos Santos, Maria do Carmo Ribeiro, Riacho Azul. 
Além disso, ficaram abrigadas nas igrejas: Nossa Sra. Aparecida, Nossa Sra de Fátima e 
São João Bosco. 
 
Ainda, no distrito de Calama foram utilizadas as seguintes escolas: Castro Alves, Ana 
Adelaide Grangeiro, João de Barros Gouveia, Josias Ferreira do Nascimento, Manoel 
Carolino Tenório, Manoel Maciel Nunes, Monte Horebe, Padre Francisco José Pucci e 
Padre José de Anchieta. 
 
Já no Distrito de São Carlos foram as seguintes escolas: Anibal Martins, Renato Medeiros, 
Francisco Braga, São Luiz Gonzaga, Rio Verde, Leocádio Pardo, Alzira Falcão, Maria 
Angélica de Oliveira, Henrique Dias, Francisco Braga e João de Barros Gouveia. 
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3 ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
 
3.1 Defesa Civil 
 
3.1.1 O papel de Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

 
Em 06 de fevereiro de 2006, por meio do Decreto nº 10.289, foi criada a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (COMDEC). O município contou com essa coordenadoria para 
organizar as atividades necessárias durante a enchente, dentre as quais se destaca: 
 
a) Cadastramento das famílias atingidas pela enchente; 
b) Distribuição para as famílias atingidas de donativos obtidos junto à população, com 

controle mediante recibo; 
c) Elaboração de fichas de Recibo de Entrega de Benefício, identificando o beneficiário, 

qual o benefício entregue, a data da entrega e a especificação dos itens entregues, 
mediante assinatura do beneficiário; e 

d) Alocação dos desabrigados em escolas públicas, com posterior realocação destas 
famílias para acampamentos (abrigo único municipal e abrigos nos distritos e 
comunidades ribeirinhas). 

 
O município recebeu recursos do estado, como água e mantimentos, e efetuou sua 
distribuição aos necessitados. Também atuou emitindo comunicados diários na televisão e 
rádio, informando a população sobre o incidente e solicitando que as famílias não 
retornassem às casas pelo risco de acidentes, de contaminação por doenças e da presença 
de animais peçonhentos. No momento da fiscalização, o município trabalhava na 
recuperação e limpeza de áreas atingidas, em especial o centro histórico de Porto Velho. 
 
O governo estadual, por sua vez, mantém dentro de sua estrutura a Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil, além de contar com a força do Corpo de Bombeiros, que acumula esta 
função operacional. Dentre as ações de Defesa Civil estadual desenvolvidas de forma 
emergencial no município de Porto Velho, podemos destacar: 
 
a) Socorro às pessoas afetadas por meio das seguintes ações: busca e salvamento; 

primeiros socorros; auxílio na evacuação da população em risco; e atendimento pré-
hospitalar; 

b) Assistência às pessoas afetadas por meio das seguintes ações: atividades logísticas; 
assistência e promoção social; e promoção, proteção e recuperação da saúde; 

c) Reabilitação do cenário por meio da vigilância das condições de segurança global da 
população e da reabilitação dos serviços essenciais; e 

d) Coordenação e acompanhamento da montagem dos abrigos. 
 

 
3.1.2 Análise Situacional 
 

3.1.2.1 Escolas 
 
A rede de ensino pública foi severamente prejudicada em razão da enchente, havendo 
registro de 14 (quatorze) escolas nas regiões do Baixo e Médio (Rio) Madeira que 
necessitam ser demolidas e reconstruídas. Igual número foi afetado de maneira menos 
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impactante, necessitando de reformas da parte elétrica, de esgoto, de hidráulica, de 
desinfecção, de estrutura e de acabamento. 
 
Além dos problemas acima, há registro de que as escolas foram utilizadas como abrigo 
pelas famílias afetadas pela enchente, sendo que a maioria delas são escolas que tiveram 
menor impacto da calamidade e, apesar de necessitarem de reforma, dispunham de 
condições suficientes para abrigar famílias atingidas. Segundo a Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), o período de ocupação e o retorno às atividades letivas nessas 
unidades variou conforme tabela abaixo: 
 
Data de desocupação e início das aulas das escolas municipais 

Escolas Municipais 
Data de 

desocupação 
Início das 

aulas 
EMEF Dra. Ana Adelaide Granjeiro – Distrito de Calama 29/07/2014 21/05/2014 
EMEF Francisco Braga (Lago do Cuniã) – Distrito de São 
Carlos 

05/05/2014 16/06/2014 

EMEF Profª Maria Angélica (Aliança) – Distrito de São Carlos 28/04/2014 05/05/2014 
EMEF Rio Verde (Rio Verde) – Distrito de São Carlos 25/04/2014 05/05/2014 
EMEF Engenho do Madeira (São Sebastião II) – Porto Velho 15/06/2014 26/06/2014 
EMEF Cora Coralina (Jacy Paraná) – Porto Velho 25/05/2014 03/06/2014 
EMEF Santa Júlia (Vila da Penha) – Porto Velho 20/05/2014 16/06/2014 
EMEF Ermelindo Brasil (Balsa) – Porto Velho 13/06/2014 26/05/2014 
EMEF Deigmar de Morais (Cojubim) – Porto Velho¹ - 22/07/2014 
EMEF São Pedro – área urbana 29/05/2014 02/06/2014 
EMEF Profº Antônio Rabelo – área urbana - 26/05/2014 
IME. Engº Francisco Erse – área urbana 28/05/2014 02/06/2014 
EMEF Padre Chiquinho – área urbana 02/05/2014 05/05/2014 
EMEF Olavo Pires– área urbana 11/04/2014 14/04/2014 
¹ - Funcionou como abrigo, posteriormente inundou. 
Fonte: Ofício nº 2379/2014/DIER/DE/GAB/SEMED, de 30/07/2014. 

 
O portal de notícias G1 (http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/04/em-ro-
desabrigados-resistem-sair-de-escolas-para-morar-em-barracas.html) informou, em 
08/04/2014, que houve resistência dos desabrigados em deixar as escolas para morar no 
abrigo. Os desabrigados à época já citavam o problema do calor das barracas, situação 
confirmada pela equipe de fiscalização em visita aos abrigos fornecidos pela defesa civil 
estadual. Havia também o receio de que não haveria assistência adequada aos desabrigados 
no abrigo. 
 
Tal situação motivou o Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Promotoria 
de Justiça da Infância, a ingressar com ação e obteve liminar junto ao Judiciário, que 
determinou ao estado de Rondônia e ao município de Porto Velho que providenciassem a 
desocupação das escolas utilizadas como abrigos na zona urbana da capital. 
(http://www.noticianahora.com.br/ro/noticia/mp-obtem-liminar-para-desocupacao-de-
escolas-utilizadas-como-abrigos/142214)  
 
A ação questionou o caráter temporário da estadia de famílias desabrigadas pela cheia do 
Madeira em instituições de ensino em Porto Velho, pois, a situação em tela acabou 
perdurando alguns meses, o que fez com que milhares de crianças fossem tolhidas do 
direito fundamental da educação. Segundo levantamento feito pelo Ministério Público de 
Rondônia, 4,9 mil alunos da rede estadual e municipal de ensino em Porto Velho estavam 
sem aulas. (http://www.portalamazonia.com.br/editoria/atualidades/cerca-de-100-familias-
desabrigadas-ainda-ocupam-escolas-publicas-em-porto-velho/) 
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No momento em que a equipe de fiscalização visitou regiões da área urbana e dos distritos 
de Porto Velho, não foi observada a utilização de escolas como abrigo, corroborando a 
informação da SEMED de que não há mais utilização da rede de ensino como abrigo. As 
famílias outrora abrigadas nas escolas foram deslocadas para o abrigo único ou retornaram 
às suas residências conforme o nível das águas diminuía. 
 
3.1.2.2 Estrutura dos Abrigos Provisórios 
 
De forma geral, os abrigos apresentavam condições mínimas de habitabilidade como água 
potável, energia elétrica, entrega de cestas básicas e/ou alimentos, colchões e kits de 
limpeza. Contudo, há registro de inadequações nos abrigos, detalhadas a seguir conforme a  
sua localização. 
 
As equipes da ação de diagnóstico visitaram abrigos da defesa civil nos distritos de Nazaré 
e de Calama, nas comunidades ribeirinhas de Cavalcante e Brasileira, assim como o abrigo 
único da área urbana localizado no município de Porto Velho. 
 
No distrito de Nazaré, a equipe encontrou somente uma barraca desabitada à margem 
esquerda do Rio Madeira. 

 
Barraca da defesa civil no distrito de Nazaré. 

 
No distrito de Calama, as barracas também não eram mais utilizadas como abrigo e 
estavam vazias ou estocando material da defesa civil. 
 

  
Barracas encontradas no distrito de Calama. Barraca vazia no distrito de Calama. 
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Barraca com kits de limpeza no distrito de 

Calama. 
Barracas com rodos e garrafas de água mineral 

no distrito de Calama. 

 
Na comunidade de Cavalcante, por sua vez, a equipe encontrou 3 (três) barracas da defesa 
civil que continuam abrigando famílias atingidas pela enchente: 
 

  
Primeira barraca encontrada pela equipe na 
comunidade de Cavalcante. 

Parte interna da primeira barraca. 

  
Segunda barraca encontrada pela equipe na 
comunidade de Cavalcante. 

Terceira barraca encontrada pela equipe na 
comunidade de Cavalcante. 

 
Ressalta-se que a utilização do abrigo, a princípio de forma precária, tem adquirido 
características de permanência. A parte interna de uma das barracas demonstra que a 
família instalou equipamentos eletrônicos e improvisou cômodos com lençóis em razão da 
ausência de divisórias internas nas barracas. Nas outras, observa-se que há estruturas 
ligadas às barracas de maneira a torná-las mais habitáveis. O principal problema relatado é 
a incidência do calor intenso causado pelo clima da região e pelo material sem proteção 
térmica do qual as barracas são construídas.  
 
Registra-se que no distrito de São Sebastião foi encontrada uma família residindo no local 
“Casa de Farinha Novo Engenho Velho” por ter perdido a casa em razão da enchente. O 
local não é um abrigo da defesa civil, mas um prédio de uso comunitário, localizado em 
terreno alto e não afetado pelas águas. 
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Casa de Farinha Novo Engenho Velho, ocupado por uma família desabrigada. 

 
Por fim, na manhã do dia 06/08/2014, a equipe de fiscalização visitou o abrigo único na 
área urbana do município de Porto Velho. O abrigo é localizado no Parque dos Tanques 
(esquina da Avenida Lauro Sodré com a Avenida do Belmonte). 
 
Foi observado um grande número de barracas da defesa civil instaladas no local. Não havia 
mais áreas alagadas na parte urbana do município, contudo muitas casas foram destruídas 
durante a cheia ou se encontravam condenadas pela defesa civil. Até o momento da 
fiscalização, nenhuma solução de moradia permanente tinha sido implementada de maneira 
efetiva. Assim, as famílias desabrigadas encontravam-se, desde a ocorrência da 
calamidade, na condição de ocupantes do abrigo único. 
 
Em abril de 2014, havia 220 barracas ocupadas, morando uma família por barraca, exceto 
no caso dos solteiros em que foram alocados 4 solteiros por barraca, tendo 5 barracas para 
esta finalidade. O abrigo chegou a atender 750 pessoas, nos dias de maior movimento. 
 
Como é o maior abrigo encontrado pelas equipes de ação de diagnóstico, também era o que 
registrava o maior número de problemas. 
 
Uma reclamação geral dos abrigos provisórios, independente da localidade onde foram 
instalados, era o calor interno das barracas. O material do qual são construídas não tem 
proteção térmica. Como meio de se proteger do calor, os abrigados adotaram soluções 
improvisadas de todo tipo, a exemplo de coberturas adicionais de lona ou de palha, que 
ocasionalmente são derrubados pelo vento, e a instalação precária de condicionadores de 
ar. 
 



24 
 

  
Lonas azuis sobre as barracas para 
proteger as barracas do calor. 

Palha utilizada para proteger as barracas do 
calor. 

  
Barraca com condicionador de ar 
instalado. 

Barra com aparelho de ar condicionado 
instalado. 

 
Em razão do caráter (a princípio) temporário do abrigo, outras estruturas foram 
disponibilizadas às famílias. Dentre elas, um espaço para a prática de atividades físicas 
com uso de equipamentos simples de ginástica. 
 

 
Equipamentos de ginástica disponíveis no abrigo único de Porto Velho. 

 
O abrigo dispõe de banheiros químicos e uma área para banhos. Ressalta-se que os 
banheiros foram encontrados em local sem cobertura contra o sol e, assim como as 
barracas, apresentavam temperatura elevada durante o dia. No caso específico dos 
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banheiros químicos, a combinação de mal cheiro e calor tornavam o local insalubre e de 
uso difícil. 
 

Banheiros químicos localizados no abrigo. Área de banho reservado ao público 
feminino. 

 
Quanto à manutenção das condições de habitabilidade do abrigo, foram encontradas 
evidências de precariedade. Foi observado grande volume de lixo nos corredores entre as 
barracas, principalmente sobras de alimentos. Ainda, uma barraca não ocupada apresentava 
cheiro de fezes humanas. Esses fatores, em conjunto com a presença de animais soltos no 
abrigo podem ser a origem do elevado número de moscas observadas no ambiente, 
tornando-se fator de risco para a saúde das famílias abrigadas. 
 

  
Lixo não retirado nos corredores entre as barracas. Barraca não ocupada, com mau cheiro intenso. 

  
Restos de alimentos no chão, próximo às barracas. Presença de moscas no abrigo. 
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Outro fator importante, relacionado à questão da higiene e saúde e habitabilidade, foi a 
existência de animais no abrigo municipal. Há presença de elevado número de animais 
domésticos soltos nos corredores entre as barracas da defesa civil, como cães, gatos e 
galinhas.  
 

  
Presença de cão solto no abrigo único, próximo à 
barraca de seu dono. 

Outro cão fora do canil, em área de uso comum das 
pessoas abrigadas. 

  
Presença de um gato na área de acesso comum das 
pessoas abrigadas. 

Galinha criada próximo à barraca de uma família 
abrigada. 

 
A situação parece de controle difícil, dado o elevado número de famílias no local, a 
importância que os animais de estimação têm para essas pessoas, bem como a necessidade 
de adequada vacinação e limpeza. 
 
A equipe de fiscalização verificou o local indicado como abrigo de animais no abrigo 
único de Porto Velho, que se mostrou ser um abrigo precário para proteger os cães do sol e 
da chuva.  
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Abrigo de animais localizado no abrigo único da defesa civil em Porto Velho. 

 
Ressalta-se que, diferentemente da notícia publicada pelo portal de notícias G1, só foram 
vistos três cães e nenhum outro tipo de animal, nesse abrigo. De fato, as instalações não 
poderiam abrigar gatos uma vez que o espaço não apresenta grades na parte superior, 
muito menos aves ou outras espécies de animais porque não há quaisquer tipos de gaiolas. 
Informa-se que a responsabilidade pela alimentação dos animais, bem como pela limpeza 
do canil, é dos proprietários dos cães. Dessa maneira, registra-se que o abrigo de animais 
cumpria a sua função emergencial, mas necessitava de melhorias. As principais mudanças 
necessárias são a adequação para outros animais, a efetiva inclusão dos cães e gatos que se 
encontravam soltos na área com barracas da defesa civil e maior cuidado com a limpeza 
para diminuir a proliferação de moscas e outros insetos. 
 
Mesmo havendo problemas no tocante à coleta de lixo e a presença de animais soltos no 
abrigo, a equipe observou crianças brincando nas áreas comuns do local. 
 

 
Crianças brincando nas áreas comuns do abrigo, local com presença de animais domésticos e lixo. 

 
A utilização de bebedouros é coletiva e sem uso de copos descartáveis, representando um 
possível foco de transmissão de doenças. No momento da ação de diagnóstico pela equipe, 
crianças utilizavam os bebedouros. Entrevistas com moradores do abrigo revelam que é 
comum a ocorrência de diarreia entre as crianças, sendo a água uma das possíveis causas. 
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Crianças utilizando o bebedouro coletivo sem utilização de copos descartáveis. 
 
Durante a visita da equipe, também foi observada a distribuição de alimentos, que eram 
entregues por um caminhão, para almoço dos abrigados. Não houve registro de 
reclamações quanto à qualidade do alimento servido. Alguns moradores informaram que o 
incômodo causado pelas moscas é maior nesse período, mas a equipe não observou essa 
ocorrência no momento da ação de diagnóstico. 
 

  
Fila para distribuição de alimentos. Presença de 

animal durante a distribuição. 
Beneficiados sendo servidos de almoço. 

 

Outra situação registrada, também advinda da falta de infraestrutura do abrigo, foi a 
utilização da área de serviço para atividades diversas. Por exemplo, durante a visita “in 
loco”, uma mãe dava banho em seu filho de dois meses de idade em um tanque utilizado 
para lavar roupas. 
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Mãe dando banho em um bebê de dois meses de idade em um tanque de lavar roupas. 

 
A situação de precariedade dos habitantes do abrigo único não impedia que estes tentassem 
voltar à condição de normalidade prévia à calamidade pública. Assim como na 
comunidade de Cavalcante, observou-se que havia toda sorte de adequações e soluções 
improvisadas no abrigo, como a instalação de condicionadores de ar citados anteriormente 
e outros aparelhos eletrodomésticos. Considerando-se que as barracas não são adequadas 
para tanto, estes elementos representam fator de risco à segurança e à saúde dos próprios 
abrigados. Algumas delas geram situações inadequadas ao ambiente de um abrigo, como o 
exercício de comércio, por exemplo. 
 

  
Barraca com instalação de eletrodomésticos 
(geladeira). 

Barraca utilizada por abrigado como moradia e 
ponto comercial. 
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Há registro de outros problemas quanto à habitabilidade do abrigo: 
 
− As instalações de lavanderia, utilizada para lavar roupas, encontrava-se sucateada pelo 

uso constante. A equipe de fiscalização foi informada que das 28 máquinas de lavar 
roupas instaladas, somente 14 estavam funcionando. Visita ao estoque do abrigo 
confirma a presença de máquinas quebradas. No mesmo local foram encontrados 
ventiladores novos que seriam devolvidos, segundo os responsáveis pelo abrigo, 
mesmo com o registro de constantes reclamações dos abrigados quanto ao calor intenso 
nas barracas; 

 

 
Máquinas de lavar roupas danificadas e ventiladores novos, não utilizados. 

 
− A instalação do banheiro feminino, espaço exclusivo para banho, apresentava danos 

como painéis quebrados e ausência de base no chão; e 
 

  
Painéis quebrados no banheiro feminino. Ausência de base no piso da área de banho. 

 
− Quanto à guarda de bens, o abrigo único em Porto Velho dispõe de um depósito com 

mobília, eletrodomésticos e outros pertences dos abrigados. Todavia, não foi observada 
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rigidez no controle do que está guardado e a quem cada item pertence. Este fator 
poderia representar risco de incidentes futuros entre os abrigados pela falta de 
segurança em relação aos seus bens. 

 
Por fim, informa-se, como ponto positivo, que havia controle da entrega de benefícios e 
doações por meio de recibos, segundo informações da responsável pelo abrigo, que  
apresentou de evidências desse controle. 
 

  
Recibo de entrega de benefícios. Recibo de entrega de doação. 

 
No tocante à segurança, como ponto positivo, informa-se que havia uma base comunitária 
móvel da polícia militar no local. Entrevista realizada com o policial militar de plantão 
indicou que as principais ocorrências eram conflitos de convivência entre os moradores, 
como a utilização de som alto nas barracas. Moradores do abrigo informaram a ocorrência 
de furtos eventuais nas barracas, mas não foram apresentadas evidências nesse sentido. 

 
Base comunitária Móvel da Polícia Militar do Estado de Rondônia. 
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3.1.2.3 Reocupação de áreas de risco 
 
Na área urbana de Porto Velho, o local com maior impacto da calamidade é o bairro 
Triângulo, na margem direita do Rio Madeira. O rio depositou grande volume de 
sedimentação, superior a dois metros em alguns pontos. Isso tornou o solo instável e 
destruiu quase a totalidade das habitações.  
 

  
Altura da sedimentação acumulada à margem 
direita do rio, no bairro Triângulo. 

Exemplo de casa destruída pela instabilidade do 
solo. 

 
A área foi condenada pela defesa civil e é considerada de risco, mas, mesmo assim, havia o 
retorno de famílias para recuperação e reconstrução das edificações atingidas. 
 

 
Casa em área considerada de risco pela defesa civil. Os proprietários da casa incluíram uma rampa para 

acesso após o solo à frente da casa ceder. 

 
A área central de Porto Velho, onde é localizado o centro histórico, também foi atingida. 
Em que pese, não existir habitações nessa área, houve limpeza do local visando sua 
reativação e a manutenção do patrimônio histórico nos galpões ali localizados. 
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Tanto o bairro Triângulo quanto o centro histórico de Porto Velho não dispõem de 
proteção contra uma possível repetição da enchente nos próximos anos. Dessa maneira, a 
ocupação desses locais sem se preocupar com o risco de novas enchentes é, no mínimo, 
temerária. 
 
Nos distritos, houve ocorrência de retorno às áreas previamente alagadas. Em Cujubim, à 
exceção de casas totalmente envolvidas pela sedimentação que necessitam ser demolidas, a 
população limpou e restaurou as habitações e voltou a ocupá-las. 
 
Nos distritos de Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos, observou-se que as famílias 
recuperaram e reocuparam áreas previamente alagadas. As comunidades de Papagaios, 
Santa Catarina e Conceição também apresentam reocupação, mas em menor escala. 
Ressalta-se que uma das comunidades visitadas, Cavalcante, é composta por famílias que 
buscaram refúgio em terras altas, deixando seus distritos impactados pela enchente. O 
problema é que a região ocupada é uma área particular, o que representa risco de conflito 
entre as famílias e os proprietários de terras no local. 
 
Nenhuma das áreas atingidas pela enchente e reocupadas foi considerada segura pela 
defesa civil, elemento de risco às famílias, uma vez que nova ocorrência da enchente é 
possível, o que colocaria em perigo pessoas em condição já vulnerável. 
 
3.1.2.4 Realocação das famílias em novas áreas 
 
Havia resistência dos desabrigados quanto às medidas adotadas pela defesa civil de duas 
maneiras. Há famílias habitando áreas de risco condenadas pela defesa civil que se 
recusam em ir para o abrigo, bem como há famílias que não deixam o abrigo por outras 
moradias que sejam diferentes das que habitavam anteriormente. 
 
Dessa forma, em que pese a ação do Governo Estadual e da Prefeitura ser perceptível no 
socorro no momento crítico do desastre, no deslocamento para os abrigos e na distribuição 
de kits, a população permanece, em grande parte, no local, removendo a terra e tentando 
seguir sua rotina anterior, mas, dessa vez, sem o apoio, devido à reticência do poder 
público de se investir nas áreas de risco. 
 
Dentre as justificativas constatadas pela equipe para a reocupação das áreas de risco, 
destacam-se as seguintes: 
 
a) Resistência em residir temporariamente no abrigo em razão do calor e das regras de 

convivência naquele local, a exemplo da proibição do consumo de bebidas alcoólicas e 
do uso de equipamento de som em volume elevado, bem como a restrição de acesso a 
visitantes; 

b) Receio de perda patrimonial por abandono da residência em área de risco, por fatores 
emocionais relacionados ao imóvel, por medo de furtos de outros bens móveis 
localizados em suas propriedades e também pela insegurança dos bens acomodados 
nos abrigos; 

c) Mudança do modo de vida tradicional, fator muito relevante para os ribeirinhos que 
temem habitar apartamentos no lugar de suas residências habituais ou perder sua 
propriedade rural e produção agrícola. 
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3.1.2.4.1 Características da área urbana 
 
A região mais atingida por dados advindos da enchente é o bairro Triângulo, localizado à 
margem direita do Rio Madeira e próximo ao centro de Porto Velho. Toda área que 
margeia o rio foi considerada de risco pela defesa civil e deveria ser desocupada. Mas, 
mesmo assim, havia famílias que buscavam reconstruir suas casas e reocupá-las. Algumas 
famílias já o faziam, de forma precária, enquanto trabalham na reconstrução. 
 
Além das justificativas “a” e “b” acima descritas, outro elemento que justifica a 
reocupação das áreas é a proximidade do centro da cidade, onde muitas pessoas exercem 
suas profissões. Registra-se que além de casas, pequenos comércios no bairro Triângulo 
também foram destruídos, elemento que novamente justificava, para o proprietário, a 
reocupação em razão de sua necessidade econômica de restabelecer seu negócio. 
 
3.1.2.4.2 Características da área rural 
 
A área rural, correspondente aos distritos e comunidades à margem do Rio Madeira, foi 
onde se verificou maior reocupação de áreas consideradas de risco. Muitas famílias que 
ocuparam abrigos já retornaram às suas antigas casas, agora limpas, mas que ainda 
apresentavam sinais da enchente como marcas d’água nas paredes e grande volume de 
sedimentação ao redor das casas, e nos quintais. 
 
A equipe de fiscalização observou que, mesmo que fosse disponibilizada outra moradia 
para essas famílias, havia tendência ao retorno destas às antigas habitações e à rotina de 
antes da enchente. 
 
O modo de vida tradicional dessas pessoas inclui atividades como o exercício da 
agricultura e pecuária de pequeno porte, da pesca, do extrativismo e de serviços de 
transporte fluvial de carga e de pedestres. Durante a enchente, muitas famílias tiveram 
prejuízo com a perda de produção agrícola e com a morte dos rebanhos. Essas famílias 
dependiam economicamente dessas atividades e por isso buscavam reocupar suas 
propriedades o mais rápido possível para restabelecer a produção. As outras atividades 
pareciamm ter continuado sem maiores prejuízos. 
 
A equipe observou que mesmo enfrentando prejuízos com a enchente, com a assistência 
dificultada em razão da distância do centro urbano, e com o risco de uma nova enchente 
sem preparação prévia dos poderes públicos, as famílias continuavam reocupando as áreas 
de risco previamente habitadas para restabelecer seu modo de vida. Até o momento da 
fiscalização, não foram observadas ações dos poderes públicos para impedir o retorno das 
famílias ou para adequar e proteger a região no caso de uma repetição da calamidade. 
 
3.1.3 Estrutura das Defesas Civil Municipal e Estadual 
 
A defesa civil municipal contou com a atuação dos seus agentes, por meio da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), e também com os agentes das 
secretarias municipais de educação, saúde e assistência social. A atuação do município foi 
maior na utilização do seu pessoal para assistência direta aos atingidos pela enchente, em 
especial nas atividades de cadastro, distribuição de donativos e benefícios e alocação dos 
desabrigados. 
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A atuação da defesa civil estadual no município de Porto Velho, por sua vez, contou com 
integrantes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e do corpo de bombeiros 
militar. A equipe observou que houve suporte do corpo de bombeiros principalmente nas 
localidades de difícil acesso, com uso de barcos da instituição militar. A estrutura da defesa 
civil estadual atuou principalmente no suporte logístico e na obtenção dos suprimentos 
entregues ao município para distribuição. Durante os trabalhos de campo desta ação de 
diagnóstico identificou-se que a população atingida reconheceu e elogiou o suporte dado 
pela defesa civil do estado e município durante o processo de desocupação das áreas 
inundadas e de assistência às famílias. 
 

  
Distribuição de alimentos e água aos atingidos – realizado por barco, considerando o Rio é o único acesso 

esta área. 

  
Distribuição de alimentos em residências isoladas no Distrito de Calama 

  
Transporte das mobílias de família atingida pela enchente no Distrito de Calama 

Fonte: Fotos cedidas pela Administradora do Distrito de Calama. 
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3.2 Atividades de Saúde  
 

3.2.1 Análise Situacional 
 
3.2.1.1 Abastecimento de água potável  
 
No distrito de São Carlos, a população informou que estava, na ocasião da visita “in loco”, 
há aproximadamente um mês sem receber água mineral para beber. Afirmou também que 
estavam consumindo água de um poço construído no local. Verificou-se que o poço do 
qual a água estava sendo retirada foi soterrado e ficou submerso por água e resíduos da 
enchente. Este foi o primeiro local a ser limpo pela comunidade. Em razão da mistura da 
água das chuvas com a água do poço tornava-se necessária uma análise dessa água que, já 
estava sendo consumida pela população, e emissão de laudo técnico para atestar a 
qualidade da água para consumo humano. A população informou que houve a presença de 
técnicos no local para coletar amostra do produto, mas o laudo ainda não havia sido 
emitido.  
 
De acordo com as informações prestadas pela comunidade, a equipe técnica que teria feito 
a coleta informou que precisavam de aproximadamente vinte dias para analisar e emitir o 
laudo. No dia da realização da visita na localidade pela equipe de fiscalização (7 de agosto 
de 2014), o laudo ainda não havia sido emitido. 
 

  
Areia retirada para limpar o poço na Comunidade de 
São Carlos 

Casa de abastecimento de água na Comunidade de São 
Carlos 

 

 
Poço na Comunidade de São Carlos: à 
aproximadamente 10 metros da fossa 

Fossa na Comunidade de São Carlos: à 
aproximadamente 10 metros do poço 
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3.2.1.2 Situação dos postos de saúde nas localidades visitadas 
 
Nas comunidades de Nazaré e de São Carlos, os resíduos deixados pela enchente foram 
retirados do posto de saúde pela própria comunidade sem participação do poder público. 
Apesar da retirada desses resíduos, que representam a parte bruta da limpeza, o ambiente 
ainda não se encontrava devidamente preparado para receber pacientes, uma vez que 
carecia de limpeza complementar e de pintura nas paredes. Os móveis e equipamentos 
hospitalares, que foram todos retirados do prédio no momento da enchente, e depois 
devolvidos ao local, estavam armazenados no posto. É necessário registrar que a forma 
como esses equipamentos encontravam-se dispostos ou acondicionados, oferecia risco de 
sofrerem danos e tornarem-se inutilizáveis. O uso do ambiente para o atendimento à 
população dependia também de liberação por parte da Defesa Civil.  
 
Na comunidade Lago Cuniã, os postos não foram atingidos pela enchente, tendo sido  
utilizados para abrigo de afetados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os ocupantes 
causaram alguns danos no local. Todavia, na visita realizada pela CGU, não foram 
identificados danos consideráveis, visto que, em razão do pequeno impacto, já haviam sido 
reparados. 
 
As outras localidades do Baixo Madeira não possuíam postos de saúde, sendo que quando 
seus habitantes precisavam de atendimento médico se deslocavam ao posto móvel, (barco) 
na localidade de Nazaré. 
 

Unidade Básica de Saúde de Nazaré. 

  
Frente da UBS da Comunidade de Nazaré Área interna parcial da UBS da Comunidade de Nazaré 
 

Unidade Básica de Saúde de São Carlos 

 
Área parcial frontal da UBS de São Carlos Área interna parcial da UBS  de São Carlos 
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Na comunidade de Cujubim, a limpeza da Unidade Básica de Saúde não foi efetuada e o 
uso do prédio estava interditado pela Defesa Civil. Para que o ambiente oferecesse 
segurança para o atendimento ao público, necessitava de limpeza, perícia técnica para 
verificar a viabilidade das redes elétrica e hidráulica, bem como das condições físicas do 
prédio.  
 
Unidade Básica de Saúde de Cujubim 

Área parcial frontal da UBS de Cujubim Área parcial da parte interna da UBS de Cujubim 

 
Já nas comunidades de Conceição da Galera e de Santa Catarina, ambas no distrito de 
Nazaré e na comunidade de Papagaios (Distrito de Calama) os postos de saúde foram 
totalmente destruídos pela enchente e não tinham condições de serem reabertos. A 
comunidade quando necessitava de atendimento tinham que ir de ambulância ou em 
embarcações próprias para o distrito mais próximo. 
 

  
Vista externa e interna do posto de saúde da comunidade de Santa Catarina após a enchente 

 
Ambulância utilizada para o transporte de pacientes na comunidade de Santa Catarina. 
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Posto de saúde da comunidade de Conceição. Posto de saúde da comunidade de Papagaios. 

 
No distrito de Demarcação, identificou-se um posto de saúde funcionando de forma 
precária, pois foi atingido pela cheia e apesar de ter sido reaberto apresentava as seguintes 
fragilidades: 
 
− Não tinha médico, enfermeiro ou técnico de saúde para oferecer atendimento, mesmo 

que básico, aos habitantes da localidade; 
− Por conta desta ausência de profissionais, embora tivesse remédios armazenados, não 

foi possível seu fornecimento à comunidade, salvo se o paciente já tivesse obtido 
previamente a receita médica. Durante a visita, verificamos que duas famílias deixaram 
de obter medicamentos no posto de saúde (uma para um idoso e outro para uma 
criança) por falta de receita médica; 

− O posto de saúde não tinha refrigeração e nem ventilação adequados, fato que 
prejudicava o armazenamento correto dos medicamentos, assim como não tinha móveis 
que permitiam o atendimento aos usuários, além de estar com forte odor de umidade, o 
que tornava o ambiente insalubre; e 

− De acordo com a comunidade, depois do alagamento, o distrito não recebeu visita da 
equipe da saúde (médicos e enfermeiros), pois a equipe alega que o posto de saúde não 
tinha estrutura adequada para o atendimento aos pacientes. 

 
Ademais, registra-se que estava sendo construído um novo posto de saúde no distrito de 
Demarcação, contudo, a enchente destruiu parte da obra e a construção foi paralisada. De 
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já havia sido dada a autorização para o 
reinício da obra em questão. 
 

  
Posto de Saúde do Distrito de Demarcação 

Medicamentos armazenados em temperatura 
ambiente e com exposição direto aos raios solares 
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Novo posto de saúde que estava em construção no período da cheia. 

 
Por fim, no distrito de Calama, não foi registrado descontinuidade no atendimento em 
decorrência da cheia, pois o posto de saúde não foi atingido pelas águas. 
 
3.2.1.3 Ocorrência de surtos de doenças 
 
De acordo com informações do médico D. R. S., nos últimos dias (05 e 06 de agosto de 
2014), foram diagnosticados nove casos de malária na localidade de Nazaré. No mês, 
segundo ele, foram diagnosticados oitenta casos. Além disso, nas comunidades de 
Conceição da Galera e de Santa Catarina, ambas no distrito de Nazaré e na comunidade de 
Papagaios (distrito de Calama) foi indicado que os índices de casos de malária aumentaram 
consideravelmente. Outrossim, já nos distritos de Calama e Demarcação foi indicado que 
tais índices permaneceram inalterados ou até mesmo diminuíram. 
 
Segundo o Secretário Municipal de Saúde, apesar da enchente, o índice de casos de malária 
diminuiu em comparação com anos anteriores. 
 
Em relação a outras doenças, a imprensa vem notificando aumento de incidência, conforme 
se verifica nos recortes de noticiários a seguir reproduzidos:  
 
− Portal de notícias G1 (22/08/2014 10h25 - Atualizado em 22/08/2014 10h25): 

“Número de casos de leptospirose aumenta em Rondônia, diz Agevisa. 
No primeiro semestre deste ano, 134 pessoas já foram infectadas. 
Cheia histórica do Rio Madeira contribui para maior número de casos.“ 

 

Comunidades de Conceição da Galera e de Santa Catarina, ambas no distrito de Nazaré e 
na comunidade de Papagaios (distrito de Calama) 

 
Consulta realizada em 01/09/2014, no endereço eletrônico: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/08/numero-de-casos-de-leptospirose-aumenta-em-rondonia-
diz-agevisa.html.   
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− Portal de notícias G1 (12/06/2014 08h18 - Atualizado em 12/06/2014 08h18) 
 

“Agevisa de RO registra aumento de leptospirose após a cheia histórica 
Porto Velho teve 84 casos da doença de fevereiro a junho deste ano. 
Não houve denúncia por negligência nos atendimentos em hospitais, diz MP.” 
 

 
Consulta realizada em 22/08/2014, no endereço eletrônico: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/06/agevisa-de-ro-registra-aumento-de-leptospirose-apos-cheia-
historica.html 

 
3.2.1.4 Estrutura temporária para atendimento de saúde 
 
Dos barcos 
 
Verificou-se que havia somente um barco para atender aproximadamente 1.800 pessoas  
nas localidade de Nazaré e circunvizinhas, ou seja, toda a região do Baixo Madeira. Havia 
atendimento de somente um médico, integrante do Programa Mais Médicos. As condições 
de atendimento no barco eram precárias visto que a privacidade do paciente e o sigilo 
médico ficavam prejudicados uma vez que não havia uma sala reservada para atender o 
paciente em casos que demandavam maior privacidade.  
 
Não havia estrutura adequada para atuação da equipe de vacinação devido à ausência de 
condições mínimas de armazenagem das vacinas. O acesso ao barco também era 
dificultado pelo fato de que não havia escadas devidamente preparadas para essa 
finalidade, sendo que aquelas já existentes estavam em constante destruição devido ao 
desbarrancamento das margens do rio, causando dificuldades de atendimento, sobretudo 
para mulheres grávidas e idosos. As ambulâncias estavam, segundo informações dos 
moradores e confirmadas pelo Secretário Municipal de Saúde, há aproximadamente cinco 
meses sem utilização por falta de manutenção, que é da responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Velho. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde não 
foram feitas manutenções nessas ambulâncias porque seriam adquiridas três novas 
unidades, cujo processo de aquisição estaria em andamento e deveria concretizar-se com 
previsão de conclusão em aproximadamente três meses, contados da data da visita (agosto 
de 2014).  
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Barco utilizado como unidade básica de saúde Área interna do barco utilizada como unidade básica de 

saúde (mesa de atendimento da equipe PSF) 

 

  
Área interna do barco utilizada como unidade básica de 

saúde (medicamentos armazenados) 
Barco utilizado como unidade básica de saúde 

(consultório médico) 

 
Das estruturas de saúde que existem, mas que o município não decidiu se vai reabrir.  
 
Conforme já informado, os postos de saúde atingidos, das comunidades de São Carlos,  
Nazaré e Cujubim já tinham sido parcialmente limpos por iniciativa das duas comunidades 
locais. Entretanto, para a devida utilização, seria necessária autorização da ocupação pela 
Defesa Civil. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde aguardava-se a decisão do 
Conselho Municipal de Saúde para só então decidir sobre a implementação das reformas 
necessárias no prédio e nos equipamentos. Segundo o Secretário, os riscos de uma nova 
enchente, ainda que em proporções menores, poderia tornar o investimento totalmente 
desperdiçado. 
 

  
Área Interna parcial do posto de Saúde da Comunidade 
de São Carlos 

Área Interna parcial do posto de Saúde da Comunidade de 
Nazaré 
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Da atuação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF) 
 
No posto de saúde móvel (barco) citado havia atendimento de somente um médico, de 
origem cubana, integrante do Programa Mais Médico. Verificou-se a existência de uma 
equipe básica de saúde da família, composta por um agente de saúde, um enfermeiro, dois 
técnicos de enfermagem, dois auxiliares de saúde e dois motoristas. Essa equipe atendia 
em média 1.800 pessoas moradoras da localidade de Nazaré e circunvizinhas. Havia 
somente essa equipe de saúde da família para atender todas as localidades do Baixo 
Madeira. Devido à falta de acesso à internet na comunidade, o médico necessitava viajar 
até quatro horas de barco, para localidade distante, para realizar cursos que são 
condicionantes para sua manutenção no programa ao qual integra. Não havia odontólogo 
nem equipe auxiliar. Segundo o médico, o posto (barco) somente ficava fechado aos 
domingos à tarde. Também não havia equipe de vacinação no local. Segundo informações 
da equipe que se encontrava no barco, havia carência de pessoal, uma vez que existia 
somente um agente de endemia e um condutor de barco para atender às localidades de 
Nazaré, Vitória, Tira Fogo e Lago Cuniã. Pelo fato de haver médico somente em Nazaré, a 
população dessas outras regiões eram obrigadas a deslocarem-se até Nazaré quando 
necessitavam de atendimento de saúde. Isso sobrecarregava o único condutor de barco e 
deixava as comunidades desprotegidas de assistência médica.   
 
Dos materiais para atuação dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de 
controle de endemias e da vigilância sanitária. 
 
As condições de armazenamento de medicamentos eram inadequadas no posto de saúde 
móvel. Segundo informações dos profissionais de saúde, havia sérias dificuldades, 
inclusive quando se necessitava encontrar algum medicamento com urgência devido à falta 
de um ambiente onde se pudesse separar os medicamentos de forma, no mínimo, razoável. 
A temperatura do barco era extremamente elevada e inadequada para armazenagem de 
qualquer medicamento.  Não era possível manter equipe de vacinação no barco em razão 
da ausência de condições mínimas de guarda das vacinas, visto que esses medicamentos, 
mais que os outros, necessitam ser mantidos em certa temperatura para preservar sua 
integridade. No barco não havia geladeira ou qualquer outro equipamento de refrigeração 
capaz de manter os produtos que dependem de refrigeração na temperatura ideal.  

 
3.2.1.5 Abrigo de animais resgatado durante à enchente  
 
Foi preparado um abrigo único para acomodar os animais de estimação da população 
atingida pela cheia do rio, especialmente cachorros, na região central de Porto Velho. Esse 
local fica na mesma localidade onde foi instalado o abrigo para humanos. Devido a essa 
proximidade, os animais acabavam indo para os abrigos onde estavam seus donos e se 
misturando à população. Isso acabava por prejudicar as condições de higiene, que já eram 
precárias, aumentado os riscos de contaminação dos abrigados.  
 
Nesse sentido, registra-se que os demais animais, em especial cachorros resgatados durante 
a enchente dos distritos e regiões atingidas pelas águas foram acolhidos em uma 
Organização não Governamental (ONG) em Porto Velho. Contudo, notícia encontrada na 
mídia local, e confirmadas pela Prefeitura, informa que a ONG está encontrando 
dificuldades para manter tais animais, sem a ajuda do Poder Público. 
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− Portal de notícias G1 (15/04/2014 13h01 - Atualizado em 16/04/2014 17h11): 
(http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/04/medida-autoriza-permanencia-
provisoria-de-animais-no-abrigo-unico.html).  
 

“Medida autoriza permanência provisória de animais no Abrigo Único 
(...) 
(...)cães, gatos e outros animais domésticos, que foram resgatados junto com seus donos, de áreas 
alagadas pela cheia história do Rio Madeira, em Porto Velho, estão sendo levados para o Abrigo 
Único, montado pela Defesa Civil no Parque dos Tanques, em Porto Velho”  

 
Informa-se que a notícia acima também aborda a atuação da ONG Associação Amigos de 
Patas, entidade que atuou no resgate de animais domésticos nas áreas atingidas pela 
enchente:  
 

“Na ONG Amigos de Patas, que chegou a resgatar, diariamente, cerca de 70 animais, desde o início 
da enchente há dois meses, não há mais espaço para abrigar os bichos, porém C. B., presidente da 
ONG, afirma que não se negará a receber cães e gatos do Abrigo Único, desde que não sejam muitos. 
‘O abrigo está lotado e nossas condições financeiras não são boas, infelizmente. Podemos pegar os 
bichos com a condição de que o dono venha buscar quando o rio baixar, mas antes, devem tentar 
deixá-los na casa de familiares por enquanto’, disse C. B.” (sic) 
 

 
Cão resgatado na área central de Porto Velho. 
Fonte da imagem: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/02/em-ro-associacao-resgata-animais-
abandonados-na-cheia-do-rio-madeira.html 
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O abrigo da ONG encontra-se lotado e alguns animais foram alimentados no local onde foram encontrados, 
principalmente gatos abrigados em telhados. 
Fonte da imagem: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/04/associacao-diz-nao-ter-mais-espaco-para-
animais-resgatados-durante-cheia.html 

 
Outra notícia (http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/animais-abandonados-em-
distritos-atingidos-pela-cheia-sao-socorridos.html) também realça a atuação da ONG no 
resgate de animais durante a cheia do Rio Madeira: 
 

“No início da semana, a ONG foi acionada pela Secretaria Municipal de Saúde, Defesa Civil e 
Polícia Ambiental para uma força tarefa de resgate de mais de 100 cães no Baixo Madeira, em 
distritos como São Carlos e Calama.”  

 
Um problema enfrentado pela ONG é a superlotação do abrigo de animais da entidade e a 
necessidade de doações: 
 

“Os voluntários afirmam que o abrigo está lotado e que as doações são muito urgentes. A população 
pode doar rações, medicamentos e material de limpeza como água sanitária, desinfetante, vassouras, 
rodos e sacos de lixo, além de coleiras. Os medicamentos mais necessários são: vermífugos, vacinas 
de parvovirose/sinomose, água boricada e algodão.”  

 
A ONG também realizou eventos de adoção de animais, em 06 e 27 de abril, muitos deles 
animais resgatados na região dos distritos de Porto Velho que foram abandonados pelos 
donos. 
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3.3 Atividades de educação 
 

A cheia impactou a educação infantil pelo município de Porto Velho e pelo estado de 
Rondônia, tendo em vista que muitas escolas foram destruídas ou utilizadas como abrigo 
pelas famílias atingidas pela cheia. 
 
Tal situação foi agravada pelo prolongamento do período de cheia e pelo fato de que em 
muitas das escolas afetadas houve o acúmulo dos sedimentos depositados pelo rio. 
 
Como ponto positivo, pode-se destacar que, segundo informações apresentadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, por meio do Oficio nº 
2379/2014/DIER/DE/GAB/SEMED, não houve perda das documentações referente à 
escrituração escolar, tendo sido totalmente preservados os arquivos impressos e digitais das 
escolas, não havendo prejuízo ao registro escolar dos estudantes. 
 
Também não houve a perda de produtos referentes à merenda escolar, pois a enchente 
ocorreu antes do período em que as unidades de ensino solicitariam os alimentos para o 
início do período letivo.  
 
Segue o relato das unidades de educação visitadas pela equipe de fiscalização: 
 
Da situação na Comunidade de Cujubim 

 
Na comunidade de Cujubim está localizada a Escola Estadual Raimundo Nonato V. da 
Silva, atingida pelas enchentes. 
 
A equipe de fiscalização em visita à comunidade verificou que a população local e os 
funcionários realizaram a remoção de parte dos sedimentos e uma limpeza geral da escola, 
mas a mesma ainda não se encontrava totalmente apta para sua utilização, tendo inclusive, 
ainda, algumas áreas cobertas pelas águas. Por isso as aulas estavam, à época da visita, 
ocorrendo em um ambiente improvisado, cedido pelo diretor da escola em sua residência. 
 

  
EEEFM Raimundo Nonato V. da Silva após a 
enchente. 

EEEFM Raimundo Nonato V. da Silva ainda com 
águas da enchente. 
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Sala de aula com instalação temporária na casa 
do diretor da EEEFM Raimundo Nonato V. da 
Silva. 

Área utilizada como cozinha da escola, também 
localizada na casa do diretor da EEEFM 
Raimundo Nonato V. da Silva. 

 
Da situação no Distrito de São Carlos  

 
No distrito de São Carlos está localizada a Escola Municipal Henrique Dias e também um 
alojamento para os professores, que foram cobertos pelas águas do Rio Madeira e afetados 
pelos sedimentos depositados pelo rio. 
 

 

 
 

EMEF Henrique Dias durante a cheia. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de 
Porto Velho. 

Alojamento dos professores durante a cheia. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de 
Porto Velho. 

 
Por meio da visita realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se que tanto a escola 
quanto o alojamento dos professores foi limpo e pintado pela população do distrito, tendo 
sido retomadas as aulas no mesmo local.  
 

  
EMEF Henrique Dias após a enchente. Alojamento dos professores após a enchente. 
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Da situação no distrito de Nazaré 
 

No distrito de Nazaré localiza-se a Escola Municipal Manoel Maciel Nunes e a Escola 
Estadual Professor Francisco Desmoret Passos. Apesar de o distrito ter sido em sua grande 
parte coberto pelas águas do Rio Madeira, nenhuma das duas escolas chegou a ser atingida, 
todavia foram utilizadas como abrigo para as famílias atingidas pela cheia. 
 

 
Escola Municipal Manoel Maciel Nunes utilizada como abrigo pelas famílias. 

 
A equipe de fiscalização em sua visita identificou que as escolas foram pintadas pela 
população e já se encontravam em funcionamento e com as aulas ocorrendo nos mesmos 
locais. 
 

  
Escola Municipal Manoel Maciel Nunes após 
enchente. 

Escola Estadual Professor Francisco Desmoret 
Passos após enchente. 

 
Da situação na comunidade de Santa Catarina 

 
Na comunidade de Santa Catarina localiza-se a Escola Municipal Castro Alves que foi 
coberta pelas águas do Rio Madeira e também foi bastante afetada pelos sedimentos 
deixados pelo rio. 
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EMEF Castro Alves durante a cheia. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 
 
Foi verificada pela equipe de fiscalização que a população da comunidade realizou a 
retirada dos sedimentos deixados pelo Rio Madeira, mas, mesmo assim a escola ainda se 
encontrava impossibilitada de ser utilizada e não tendo sido retomadas as aulas. 
 

  
EMEF Castro Alves após enchente. EMEF Castro Alves após enchente. 

 
Da situação na comunidade de Papagaios 

 
Na comunidade de Papagaios localiza-se a Escola Municipal Manoel Carolino Tenório que 
ficou submersa nas águas durante a enchente e também foi bastante atingida pelos 
sedimentos depositados pelo rio. 
 

 
EMEF Manoel Carolino Tenório durante a cheia. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 

 
Por meio da visita realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se que a população 
retirou parte dos sedimentos, mas a escola ainda não se encontrava apta para retomada do 
ano letivo. 
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EMEF Manoel Carolino Tenório após enchente. Refeitório da EMEF Manoel Carolino Tenório 

após enchente 

 
 
Da situação no distrito de Calama 

 
No distrito de Calama, localiza-se a Escola Municipal Drª Ana Adelaide Granjeiro que 
durante a cheia foi atingida pelas águas do Rio Machado, afluente do Rio Madeira. Essa 
escola não teve problema com sedimentos deixados pelo rio. 
 

 
EMEF Drª Ana Adelaide Granjeiro durante a cheia. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 

 
A equipe de fiscalização em sua visita identificou que a escola foi pintada pela população 
do distrito e já se encontrava em funcionamento e com as aulas iniciadas no mesmo local. 
 

 
EMEF Drª Ana Adelaide Granjeiro após enchente. 

 
Da situação no distrito de Demarcação 

 
A Escola Municipal João de Barros Gouveia localiza-se no distrito de Demarcação que 
durante as cheias do Rio Machado, afluente do Rio Madeira, foi tomada pelas águas. Não 
houve problema de sedimentos nessa escola. 
 



51 
 

 
EMEF João de Barros Gouveia durante a cheia. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 

 
Foi verificada pela equipe de fiscalização que a população do distrito pintou a escola 
municipal, mas o ano letivo ainda não havia sido retomado. 

  
EMEF João de Barros Gouveia após enchente. EMEF João de Barros Gouveia após enchente. 

 
3.3.1 Relato das ações realizadas/em andamento 

 
As escolas utilizadas como abrigo já foram todas desocupadas e tiveram suas aulas 
iniciadas, segundo informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 
conforme quadro abaixo: 
 

 
Fonte: Oficio nº 2379/2014/DIER/DE/GAB/SEMED 

 
A equipe da ação de diagnóstico verificou, durante suas visitas, que algumas escolas que 
não foram informadas pela Secretaria Municipal de Educação também retornaram suas 
atividades, como a Escola Municipal Henrique Dias localizada no distrito de São Carlos e 
a Escola Municipal Manoel Maciel Nunes do distrito de Nazaré. 
 
A Secretaria Municipal de Educação do município de Porto Velho já definiu o montante 
referente à reforma que será necessária fazer em 14 escolas e também a demolição e 
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reconstrução que serão necessárias para outras 14 escolas, já englobando as localizadas na 
sede e nos distritos, sendo previsto além das obras de engenharia, aquisição de material 
permanente e de consumo, conforme quadro abaixo: 
 

 
 
É necessário destacar que no caso da escola do distrito de São Carlos apesar de a 
população ter feito uma limpeza e as aulas terem retornado, tendo em vista que o distrito 
deverá ser realocado para outra área, será necessária a construção de uma escola nas 
mesmas proporções na nova localidade para atender a população. 
 
Algumas escolas localizadas em comunidades, como Santa Catarina e Papagaios, que 
foram bastante atingidas pelas águas do Rio Madeira e pelos sedimentos trazidos por ele 
foram completamente destruídas e precisavam ser construídas novas escolas, mas a 
Secretária Municipal de Educação está verificando junto ao Ministério da Educação 
(MEC) a possibilidade de construção de escolas polos nos distritos e não reconstrução de 
várias escolas nas comunidades. 
 
3.3.2 Análise situacional 

 
3.3.2.1 Situação das escolas 
 
Da situação dos professores 
 
Durante as visitas realizadas, a equipe de fiscalização identificou que muitas das escolas 
localizadas nos distritos haviam iniciado o ano letivo. Apesar disso constatou-se que vários 
professores dessas localidades não haviam retomado as suas atividades, havendo um déficit 
dessa mão de obra. Ou seja, apesar de as escolas estarem funcionando não havia a 
quantidade de professores suficientes para as turmas existentes, o que é agravado ainda 
mais no ensino médio, de responsabilidade do governo estadual, onde são necessários 
professores especializados em determinadas áreas de conhecimento. 
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Da situação do transporte escolar 
 
Constatou-se também que o transporte escolar, que na região dos distritos visitados é 
realizado no Rio Madeira e seus afluentes por pequenas embarcações, denominadas de 
“voadeiras”, não estava sendo realizado em sua totalidade, sendo identificadas várias 
crianças que não estavam sendo atendida por esse serviço, ficando assim sem irem às 
escolas. 
 
Segundo informações da Secretária Municipal de Educação, estavam sendo realizados 
esforços com o objetivo de regularizar essa situação o mais breve possível. 
 

  
Embarcação utilizada para o transporte de alunos 
nos Distritos do Baixo Madeira. 

Aluna da Comunidade de Conceição esperando o 
transporte para ir à escola. 

 
3.4 Atividades de infraestrutura  

 
3.4.1 Relato das ações realizadas ou em andamento 

 
3.4.1.1 Limpeza das áreas atingidas 

 
Da situação em Porto Velho 
 
A limpeza da região central do município de Porto Velho estava sendo feita pela Prefeitura 
Municipal. A ação foi desenvolvida, principalmente, pela Secretaria Municipal de Serviços 
Básicos – SEMUSB, em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento – 
SEMPLA e a Defesa Civil Municipal. 
 
O serviço de limpeza teve início assim que as águas começaram a baixar. Como o recuo do 
Rio Madeira estava lento, a limpeza começou antes mesmo que todas as áreas estivessem 
desalagadas. 
 
No Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – EFMM, também localizado no 
centro do município, a limpeza foi feita manualmente, com a utilização de maquinário 
leve, mas ainda precisava de manutenção, limpeza e readequação de algumas estruturas. 
Isso se deve porque a região é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN e requer maior cuidado para a sua preservação. A limpeza da área interna do 
Complexo contou com o auxílio do Exército Brasileiro, por meio do 5º Batalhão de 
Engenharia de Construção – 5º BEC. 
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Área interna do Complexo da EFMM suja de lama. 
Foto do site: www.24horasnoticias.com.br. 

Limpeza da área externa do Complexo da EFMM. 
Foto do site: www.tribunatop.com.br. 

 
Ao lado do Complexo, foi verificado que um bar chamado Café Madeira estava com risco 
de desabamento na encosta onde se encontrava o mirante. Abaixo do bar, havia uma 
escavadeira que estava apoiada no barranco. Ocorre que, se retirar a escavadeira, vai cair o 
barranco. Ainda, a escavadeira é da estrada de ferro da marca Catterpilar, considerada 
histórica, havendo um esforço por iniciativa do IPHAN e Ministério Público (MP) no 
sentido de resgatá-la para posterior recuperação. 
 
Por ocasião da fiscalização “in loco”, não havia mais áreas alagadas no município. A ação 
de limpeza ainda continuava devido à grande quantidade de sedimentos e entulho nas áreas 
atingidas pela enchente. Segundo a Prefeitura, também estava sendo desenvolvida uma 
ação para a limpeza dos bueiros que estavam obstruídos por lama na área central. 
 
Da situação nos distritos  
 
Diferentemente do que estava ocorrendo na área central do Município, a limpeza dos 
distritos do médio e baixo madeira estava sendo feita, principalmente, pelos moradores das 
localidades. 
 
Quanto aos distritos, há que se fazer uma diferenciação entre as localidades. Nos distritos 
de São Carlos e Nazaré, houve um grande acúmulo de sedimentos por conta da cheia, já 
que essas localidades, localizadas na margem esquerda do rio, foram alagadas pelo Rio 
Madeira. Nesses distritos, havia acúmulo de sedimentos em toda a região. Esse mesmo 
problema foi verificado nas comunidades de Santa Catarina, Papagaios e Conceição. 
 
Nestes distritos e comunidades, os prédios públicos e casas foram limpos pela própria 
população do local, que começava a retornar para a área. No entanto, a limpeza das vias 
parecia inviável diante da quantidade de sedimentos e da falta de equipamentos mecânicos 
necessários à atividade. Além disso, há que se destacar que a população desses distritos e 
comunidades seria removida para áreas que estariam sendo adquiridas pelo Estado e pelo 
Município. 
 
Já nos distritos de Calama e Demarcação, a cheia do rio não trouxe grande quantidade de 
sedimentos porque nessas áreas a alagação foi do Rio Machado, que não possui sedimentos 
como o Rio Madeira. Embora Calama esteja na margem do Rio Madeira, o distrito sofre 
influência do Rio Machado que passa ao lado da localidade. Assim, nesses locais não foi 
verificado o problema de sedimentos acumulados nas vias dos distritos. Os prédios 
públicos e casas já foram limpos pela própria comunidade. 
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Acúmulo de sedimentos nas ruas do Distrito de 
São Carlos. 

Área Central do Distrito de Demarcação sem 
sedimentos. 

 
3.4.1.2 Reconstrução dos novos distritos 

 
A Prefeitura Municipal de Porto Velho e o Governo do Estado de Rondônia estavam em 
processo de aquisição de novas áreas para onde seriam realocadas as famílias atingidas 
pela cheia. 
 
Segundo a Prefeitura, já teriam sido adquiridas novas regiões nos distritos de Calama, 
Nazaré e São Carlos, e na comunidade de Bom Jardim e BR 364; e estariam em processo 
de aquisição áreas nas comunidades de São Miguel, Silveira, São Sebastião, Boa Fé, 
Cujubim e Itacoã. As áreas adquiridas e as a serem adquiridas são em terrenos elevados, 
que não sofreriam com as cheias anuais do Rio Madeira. 
 
Nos distritos de São Carlos e Demarcação, a remoção seria de toda a comunidade, 
enquanto que em Calama e Nazaré apenas parte da população do Distrito seria removida. 
 
Nestas novas comunidades serão construídas escolas, postos de saúde e moradias. Além 
disso, estava sendo pleiteada junto ao Ministério das Cidades a ampliação do Programa 
Minha Casa, Minha Vida para a população ribeirinha. 
 
Apesar de ter informado a intenção de reconstrução dos novos distritos, não foi fornecido, 
nem pela Prefeitura, nem pelo Governo do Estado, cronograma dessa transferência. 

  
Área no distrito de Calama adquirida pelo Governo do Estado. 
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3.4.1.3 Construção de casas populares em Porto Velho 
 

Mesmo antes das cheias ocorrerem, o Governo do Estado iniciou a construção de um 
projeto de habitação popular do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 
denominado Residencial Orgulho do Madeira, localizado na sede do município de Porto 
Velho. 
 
De acordo com informações noticiadas na imprensa, cerca de duas mil famílias atingidas 
pelas cheias seriam beneficiadas com a antecipação da entrega das chaves desse 
residencial. As primeiras mil famílias seriam beneficiadas em agosto de 2014, e o restante 
até o fim deste ano. Dessa forma, pelo menos duas mil famílias deverão se mudar para um 
local sem risco de cheias antes do novo período chuvoso. 
 
De acordo com informações da Prefeitura, há expectativa de se oferecer outras 2500 
moradias para famílias atingidas pelas cheias. No entanto, não foi apresentado o plano de 
como seriam construídas/disponibilizadas essas moradias. 
 
Cabe informar que a Prefeitura tem a intenção de remover uma grande parte da população 
que vive em áreas muito baixas, que são frequentemente atingidas pelas cheias do Rio 
Madeira, principalmente os moradores do bairro Triângulo. 
 
Para a área rural também havia a expectativa do mesmo número de moradias, mas, assim 
como as moradias da área urbana, não foi informado quando essas moradias seriam 
construídas. 
 
3.4.1.4 Reforma de pontes 

 
O distrito de Calama possui quatro pontes que foram atingidas pelas cheias. Três delas são 
de madeira e uma possui estrutura de concreto e passarela de ferro/aço. Todas elas estavam 
em uso pela comunidade. 
 
As pontes de madeira foram as mais atingidas. Havia uma, inclusive, que estava amarrada 
com cabos de aço a uma árvore. Embora estejam em uso, havia a necessidade de um laudo 
técnico para comprovar o estado das mesmas e as possíveis intervenções para reforma. As 
outras duas pareciam estar em melhores condições, mas também precisavam de avaliação 
técnica. 
 
Quanto à ponte de ferro/aço, a estrutura de concreto que sustenta a passarela estava, 
aparentemente, intacta. No entanto, a passarela possuia sinais claros de ferrugem e 
desgaste, havendo a necessidade de uma reforma na parte de ferro/aço. 
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Ponte durante a enchente. Ponte após a enchente. 

  
Ponte durante a enchente, danificada por conta 
da força da água. 

Ponte após a enchente, amarrada com cabo de aço. 

 
Sinais de corrosão na ponte de ferro/aço. 
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3.4.1.5 Reconstrução de ruas e estradas vicinais 
 

Diversas ruas e estradas vicinais do município foram atingidas e necessitam de reforma. A 
tabela abaixo apresenta, de acordo com a Prefeitura Municipal, quais estradas vicinais 
necessitavam de reforma: 
 

Localidade Estrada 

Maravilha 
Ramal Maravilha, medindo aprox. 15 Km x 7m, com excesso 
de sedimentos 

São Miguel 
Ramal C01 medindo aprox. 40 Km x 7m, com excesso de 
sedimentos 

Silveira 
Ramal C02 medindo aprox. 40 Km x 7m, com excesso de 
sedimentos 

Aliança 
Ramal Portochuelo e Tamanduá medindo aprox. 4 Km x 7m, 
com excesso de sedimentos 

Belmont 
Estrada do Belmont medindo aprox. 4 Km x 7m, com excesso 
de sedimentos 

Cujubim 
Estrada do Cujubimzinho medindo aprox. 16 Km x 7m, com 
excesso de sedimentos 

Niterói 
Ramal Santo Antônio medindo aprox. 16 Km x 7m, com 
excesso de sedimentos 

 
Dentre as ruas atingidas, destaca-se a Estrada do Belmont que permite a distribuição de 
combustível no Município de Porto Velho. Nesta, havia uma grande quantidade de 
sedimentos acumulados em suas laterais, o que poderia vir a interromper novamente de 
tráfego de veículos com o início do período chuvoso. 
 

 
Sedimentos acumulados nas laterais da Estrada Belmont. 
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Além dessas estradas, os seguintes trechos de ruas na sede do município também 
necessitavam de algum tipo de reformas ou recuperação: Avenida Rogério Weber com 
Avenida Almirante Barroso; Avenida Rogério Weber com Estrada do Santo Antônio; 
Avenida Campos Sales com Rua São Paulo; Avenida Tenreiro Aranha com Rua São Paulo; 
e Avenida Farqhuar. 
 
Após a cheia, a Prefeitura desenvolveu ações para o reestabelecimento do tráfego de 
veículos nas vias atingidas do município. A recuperação dessas vias era parcial e seriam 
necessárias outras intervenções para a recuperação total das vias. No entanto, ainda havia 
localidades, como Cujubimzinho, em que o acesso por via terrestre ainda não era possível, 
isolando aproximadamente 100 famílias. Nessa região, a situação se agravava porque havia 
plantações de melancia, milho e feijão, sem possibilidade de escoamento. Com efeito, foi 
informado que a colheita de melancia estava sendo perdida e que todo o resto iria se perder 
se a estrada não fosse aberta urgentemente. Ainda, houve relato de crianças que não 
estariam conseguindo ir para a escola. 
 
Além disso, há ruas que margeiam o rio que estão em risco de desmoronamento como 
efeito da enchente. As intervenções nessas áreas eram ainda mais urgentes já que o risco de 
interrupção do tráfego era grande, o que poderia ter reflexos econômicos já que algumas 
dão acesso ao porto. 
 

 
Estrada de acesso ao Porto em risco de desmoronamento. 

 
Uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho estava 
realizando, no mês de agosto, a limpeza de ruas e avenidas de áreas atingidas pela enchente 
do Rio Madeira. No entanto, não foi disponibilizada a listagem das ruas que receberam 
alguma intervenção do Poder Público nesta ação. 
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3.4.1.6 Prédios públicos 
 

De acordo com a Prefeitura Municipal, as seguintes escolas e postos de saúde, foram 
atingidos e necessitarão passar por algum tipo de reforma ou reconstrução. Essas estruturas 
estão localizadas tanto na sede do município, quanto em seus distritos: 
 

Estrutura Localidade Detalhamento 

ESCOLAS 

São Carlos Alojamento dos Professores 

Jaci-Paraná EMEF ABC de Jaci 

Curicacas EMEF Aníbal Martins 

Santa Catarina EMEF Castro Alves 

Jaci-Paraná EMEF Cora Coralina 

Cujubim EMEF Deigmar de Moraes 

Itacoã EMEF Dr. Renato Medeiros 

Aeroporto EMEF Dra. Ana Adelaide Granjeiro 

São Sebastião EMEF Engenho do Madeira 

São João Batista EMEF Ermelindo Monteiro Brasil 

Lago do Cuniã EMEF Francisco Braga 

Amparo EMEF Heitor Vilas Lobos 

São Carlos EMEF Henrique Dias 

São Miguel EMEF Irmã Helena Falcão 

Cujubim EMEF Jaime de Alencar 

Demarcação EMEF João de Barros Gouveia 

Terra caída EMEF Leocádio Pardo 

Papagaios EMEF Manoel Carolino Tenório 

Nazaré EMEF Manoel Maciel Nunes 

Abunã EMEF Marechal Rondon 

São José da Praia EMEF Padre José Pucci 

Bom Serazinho EMEF Profª Alzira Falcão 

Belmont EMEF Profª Mª do Carmo Ribeiro 

Nova Aliança 
EMEF Profª Maria Angélica 
Queiroz de Oliveira 

Belmont EMEF Profº Antônio dos santos 

Agrovila Rio Verde EMEF Rio Verde 

Vila da Penha EMEF Santa Júlia 

Brasileira EMEF São Luiz Gonzaga 

POSTOS DE 
SAÚDE 

Calama 
Unidade de Saúde da Família de 
Calama 

Nazaré 
Unidade de Saúde da Família de 
Nazaré 
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Estrutura Localidade Detalhamento 

São Carlos 
Unidade de Saúde da Família de 
São Carlos 

São Miguel 
Unidade de Saúde da Família de 
São Miguel 

Cujubim 
Unidade de Saúde da Família José 
Gomes Ferreira 

Demarcação Unidade de Saúde de Demarcação 

Papagaios 
Unidade de Saúde de 
Papagaios/Nova Esperança 

Santa Catarina 
Unidade de Saúde de Santa 
Catarina 

Terra caída Unidade de Saúde de Terra Caída 

Itacoã 
Unidade de Saúde Nova 
Aliança/Itacoã 

 

  
Unidade de Saúde na Comunidade de Santa 
Catarina. 

TRE em Porto Velho. Foto do site: 
www.g1.globo.com. 

 
Além desses prédios públicos, também foram atingidos e necessitavam de alguma ação de 
reforma ou reconstrução o Restaurante Popular, a Feira do Produtor, o Shopping Popular, o 
mercado do Pescado, o Terminal Hidroviário, o Complexo Turístico Madeira-Mamoré, a 
Cooperativa de Pescadores de Porto Velho e a totalidade dos estabelecimentos comerciais 
dos bairros Baixa União e Triângulo. Também foram severamente atingidos e 
necessitavam de intervenções os prédios da Receita Federal, Justiça Federal e Tribunal 
Regional Eleitoral. 
 
3.4.1.7 Contenção de barrancos 

 
Um dos efeitos da cheia mais visíveis quando dos trabalhos de campo foi o 
desbarrancamento das encostas do Rio Madeira, principalmente na sede do município. 
 
Esse efeito também foi observado pelas equipes que desceram o rio. Em toda a extensão, 
havia sinais visíveis de desmoronamento. A situação se agravava nos distritos, já que os 
barrancos são o acesso da população ao rio. 
 
No distrito de Calama, já havia perda de propriedades que se localizavam à beira do rio por 
conta do desmoronamento de sua encosta. 
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Galpão nas proximidades de Porto Velho. Encosta do Distrito de Calama. 

 
Assim, torna-se necessária a ação dos entes públicos no sentido de conter esses 
desmoronamentos, com vistas a evitar a perda de propriedades públicas e privadas. 
 
3.4.1.8 Dragagem do Rio Madeira 

 
Outro resultado visível da enchente é o assoreamento do Rio Madeira. Após as cheias, 
diversos bancos de areia apareceram ao longo do rio. 
 

 
Imagem do assoreamento do Rio Madeira. 

 
Esse efeito é passível de gerar grandes prejuízos para a toda a população do estado de 
Rondônia e de outros estados vizinhos. O Rio Madeira é uma importante hidrovia, por 
onde chega o combustível utilizado nos estados de Rondônia e Acre e outros bens vindos 
diretamente de Manaus, e por onde é escoada a produção de soja de Rondônia e do Mato 
Grosso. A interrupção dessa via causará enorme prejuízo para a economia da região. 
 
Assim, faz-se necessário um estudo sobre as condições de trafegabilidade do rio e a 
necessidade de dragagem do seu leito. 
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3.5 Atividades de assistência e promoção social  
 
3.5.1 Relato das ações realizadas ou em andamento 

 
3.5.1.1 Cadastramento de pessoas afetadas pelas enchentes 

 
As famílias atingidas pela enchente que estavam recebendo visitas domiciliares de 
servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS para inserção em 
programas habitacionais do Governo Federal e, também, eram encaminhadas aos Centros 
de Referência da Assistência Social – CRAS para que fossem inseridas em Programas e 
demais Políticas Sociais a que fizessem jus, de acordo com o levantamento 
socioeconômico. 
 
Nos meses de abril e maio foram analisados, pelo município, os cadastros de 432 famílias 
atingidas pela enchente. Destas, 259 foram visitadas em domicílios provisórios e foram 
encaminhadas para programas habitacionais da prefeitura. 
 
No dia 23/07 iniciaram-se as visitas domiciliares às famílias que moram em área de risco e 
Áreas de Preservação Permanente – APP. De acordo com a Defesa Civil Municipal, essas 
famílias não poderão retornar para suas moradias. 
 
A equipe técnica em ação nessa demanda era formada por doze Assistentes Sociais, um 
Coordenador de Campo, um Chefe de Apoio de Base, dois Motoristas, um Coordenador 
Geral (CPSB) e quatro Auxiliares Administrativos para tabulação (inserção de dados), 
totalizando 21 servidores. 
 
A referida equipe foi formada para levantamento socioeconômico das famílias que 
residiam ou/e ainda residem em áreas de risco. De acordo com o relatório socioeconômico, 
os demandatários, que se enquadrassem no perfil das portarias e legislações que dispõem 
sobre demandas habitacionais provenientes de situação de emergência ou calamidade 
pública, seriam incluídos em programas habitacionais urbanos. 
 
Com relação às famílias que residiam em áreas de barrancos e que estão mais suscetíveis a 
perderem suas casas, foram visitadas 340 famílias no período de 23 a 31 de julho. 
 
De acordo com informações de servidores da SEMAS, algumas pessoas tentaram se 
cadastrar para obter algum benefício social, mesmo não tendo sido atingidas pelas cheias. 
Posteriormente, quando da validação dos cadastros, essas pessoas foram excluídas dos 
cadastros da Prefeitura. 
 
Assim, constata-se que a Prefeitura Municipal, por meio da SEMAS, estavam cadastrando 
os atingidos pela enchente do Rio Madeira no município de Porto Velho e encaminhando 
aqueles que tem direito ao recebimento de algum benefício social. 
 
3.5.1.2 Distribuição de cestas básicas, água e outros kits 

 
A Prefeitura continuava com a distribuição de cestas básicas e água para a população 
atingida. Num primeiro momento, as cestas básicas foram adquiridas com recursos da 
própria prefeitura. Quando da fiscalização, as cestas básicas estavam sendo adquiridas pela 
Defesa Civil Estadual e distribuídas pelo Município. 
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Além de cestas básicas, também foram distribuídos kits de higiene pessoal, kits limpeza e 
kits dormitório. A tabela abaixo apresenta os itens que compõem as cestas básicas e os kits: 
 

ITEM COMPOSIÇÃO 

Kit Higiene Pessoal 
3 sabonetes, 5 escovas de dente, 2 cremes dental, 5 toalhas de banho, 8 
rolos de papel higiênico com 30m cada, 3 pacotes de absorvente com 10 
unidades cada. 

Kit Limpeza 

30 sacos de lixo com capacidade de 100 litros cada, 1 vassoura, 1 rodo 
de 60 cm, 1 pá de lixo, 1 sabão glicerinado em barra, 5 panos de limpeza, 
2 baldes plásticos com capacidade de 20 litros, 1 par de luvas em látex, 1 
pacote de sabão em pó 500 gramas, 4 esponjas multiuso, 8 esponjas de 
aço. 

Kit Dormitório 1 colchão solteiro, 1 travesseiro, 1 jogo de lençol de solteiro. 
Cesta Básica Defesa 
Civil Estadual 

15 kg de arroz, 3 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 2 kg de farinha de 
mandioca, 2 litros de óleo, 1 kg de macarrão. 

Cesta Básica Defesa 
Civil Municipal 

1 achocolatado 200 gramas, 2 kg de açúcar cristalizado, 200 gramas de 
amido de milho, 5 kg de arroz agulhinha, 500 gramas de aveia em flocos, 
1 pacote de biscoito recheado 130 gramas, 400 gramas de biscoito cream 
cracker, 250 gramas de café torrado tipo 2, 250 gramas de extrato de 
tomate, 1 kg de farinha de mandioca, 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de 
feijão carioquinha tipo 1, 500 gramas de goiabada, 400 gramas de leite 
em pó integral, 500 gramas de macarrão tipo espaguete, 900 ml de óleo 
de soja, 1kg de sal refinado, 300 gramas de sardinha em óleo comestível,  
300 gramas de tempero completo e 1 embalagem plástica de 30 litros. 

 
Em entrevista com atingidos que receberam esses benefícios, foram levantadas as seguintes 
informações: 
 
− A distribuição de cestas básicas e água era feita por família, não importando o número 

de pessoas que constituem a unidade familiar, ou seja, uma família de duas pessoas 
recebia o mesmo que uma família de cinco pessoas. Assim, foi informado que a 
quantidade de alimentos e água distribuídos para a maioria das famílias era insuficiente 
para atender as necessidades básicas de um mês; 
 

− Por conta da dificuldade de logística para atender as famílias ribeirinhas, a distribuição 
de água e cestas básicas ocorria apenas uma vez ao mês. Dessa forma, se o responsável 
por receber esses itens não se encontrasse em casa, aquela família ficava sem receber 
os alimentos e a água naquele mês; 

 

− Nos distritos mais afastados da região urbana, também foi identificada essa dificuldade, 
em que nem todos os habitantes tinham disponibilidade ou conhecimento do horário e 
pontos de distribuição desses mantimentos, que, quando os perdiam, somente em 
momento posterior podiam ter novo acesso; 

 

− Qualidade dos alimentos: a população beneficiária das cestas básicas reclamou da 
qualidade dos alimentos distribuídos, principalmente do feijão (presença de gorgulho) e 
da farinha. Em alguns casos, o feijão chegou a ser jogado fora porque ele não amolecia; 

 

− Decréscimo na qualidade e quantidade de alimentos da cesta básica: a população 
comentou que as primeiras cestas básicas distribuídas eram mais completas e os 
alimentos de melhor qualidade. Ressalta-se que as primeiras cestas básicas foram 
adquiridas pela Prefeitura com recursos próprios. No momento da fiscalização, as 
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cestas básicas eram adquiridas pela Defesa Civil Estadual e apenas distribuídas pela 
Prefeitura; e 

 

− Algumas comunidades ribeirinhas não receberam os kits limpeza para auxiliar na 
limpeza de suas casas. 
 

Com relação à água distribuída, verificou-se que a quantidade distribuída era insuficiente 
para o consumo de uma família durante todo o mês. Dessa forma, a população vinha se 
utilizando de águas provenientes de igarapés para beber e cozinhar. 
 

Cesta básica distribuída para uma família com cinco 
pessoas. 

Água utilizada para o consumo retirada de um 
igarapé nas proximidades da Comunidade de 
Cavalcante 

 
 
3.5.1.3 Impacto da enchente para os ribeirinhos. 

 
Os ribeirinhos foram severamente afetados pela enchente do Rio Madeira. O seu modo de 
vida consistia, basicamente, em pescar, colher produtos na floresta e plantar às margens 
dos rios. Os principais produtos cultivados são a mandioca e a melancia. Em conversas 
com moradores da comunidade de Santa Catarina, a equipe foi informada que a plantação 
chegava a gerar uma renda mensal em torno de R$ 1.000,00 e que agora já não possuíam 
mais essa renda. 
 
Com a enchente, praticamente todos perderam a sua produção. Além disso, a quantidade de 
sedimentos depositada nas áreas de plantio praticamente inviabilizava uma nova plantação 
nessas áreas. Alguns ribeirinhos estavam iniciando o replantio, mas nas áreas que foram 
alagadas houve o depósito de uma camada de areia que não permitia o desenvolvimento 
das plantas. Todo o terreno precisava ser trabalhado para que eles pudessem plantar 
novamente. Além disso, as casas de farinha das comunidades ribeirinhas também foram 
afetadas, sendo necessário a sua reconstrução ou reforma. 
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Casa de Farinha destruída pela enchente na Comunidade Santa Catarina. 

 
Com a perda da produção, muitos estavam sobrevivendo com as cestas básicas distribuídas 
e com os auxílios que começaram a ser pagos. Houve casos em que alguém da família 
possuía uma aposentadoria, o que estava ajudando toda família a sobreviver. 
 
Apesar da situação difícil, foi unânime a posição entre os ribeirinhos de que não querem 
deixar a região. Muitos nasceram e vivem a vida toda nessas regiões. Questionados sobre a 
mudança para novas áreas que a Prefeitura e o Governo do Estado estão adquirindo, eles 
estão relutantes em se mudar porque seriam deslocados para áreas distantes de onde 
tradicionalmente estavam acostumados a viver. 
 
Com efeito, fazem grande esforço para limpar os lugares que tiveram mais acúmulo de 
sujeira, especialmente postos de saúde e escolas, visando obter o mais rápido possível o 
atendimento nessas áreas. Em que pese saberem que a defesa civil orientou que as pessoas 
não voltassem aos locais (em São Carlos ainda estaria sem energia e telefone), por questão 
de segurança, o fato é que a população permanecia ali, em situação de extrema dificuldade, 
carência e vulnerabilidade. 
 
Verificou-se também casos em que a alocação dos desalojados em centros comunitários, 
escolas e postos de saúde, invariavelmente, resultavam na pressão dos mesmos para 
saírem, para que dessem continuidade a suas atividades, fazendo que com que muitos deles 
se sentissem expulsos. Além disso, houve queixa quanto ao regime disciplinar desses 
abrigos temporários, devido à limitação de visitas de parentes, barulhos e consumo de 
bebidas alcóolicas. Isso tudo, somado à circulação, entre a população, de informação, 
reforçada pela mídia, do calor insuportável das barracas, fez com que muitos preferirem 
voltar para suas antigas moradias. Ainda, ao questioná-los do risco que enfrentam ao 
voltarem, muitos o menosprezavam dizendo que, se saíram uma vez, podem sair de novo. 
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3.6 Ações de reconstrução 
 
3.6.1 Plano de trabalho para as ações de reconstrução 
 
As dificuldades da atuação do município de Porto Velho, reportadas nas reuniões realizadas 
com a equipe de fiscalização, guardam coerência com certas necessidades visualizadas nas 
atividades de campo, sobretudo no campo da assistência. 
 
Por outro lado, não há clareza quanto às medidas que serão adotadas adiante para resolução 
dos problemas enfrentados. Segundo as autoridades locais, o próprio meio ambiente sofreu 
alteração de forma. O Rio Madeira não retrocedeu ao nível original.  
 
Ocorre que este diagnóstico prévio deve ser formulado e informado pelos poderes públicos 
regional e municipal, como pressuposto para concepção de ações factíveis visando 
restabelecimento e reconstrução.   
 
Desta feita, no caso de Rondônia, ainda existe a necessidade de se definir como a sociedade 
irá se organizar, inclusive no tocante à ocupação do espaço, considerando os novos 
parâmetros impostos pelo meio ambiente. 
 
Nesse sentido, é competência constitucional específica do município o planejamento do uso 
e ocupação do solo urbano (Constituição Federal, art.30, inciso VIII). 
 
Entretanto, o Município de Porto Velho e o Governo de Rondônia não apresentaram o Plano 
de Trabalho para as ações de reconstrução extrapolando o prazo insculpido no Art. 10 do 
Decreto nº 7.257/2010, abaixo transcrito:  

 
“Art. 10.  As transferências de recursos voltadas à execução de ações de reconstrução deverão ser 
precedidas da apresentação de Plano de Trabalho pelo ente beneficiário no prazo de até quarenta e 
cinco dias após o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública.  
 
§ 1o  O Plano de Trabalho conterá: 
 
I - levantamento de danos materiais causados pelo desastre; 
II - identificação das ações de reconstrução, acompanhadas das respectivas estimativas financeiras; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; e 
VI - previsão de início e fim da execução das ações, bem como da conclusão das etapas ou fases 
programadas. “ 

 
Nesse sentido, a Portaria Interministerial nº 1, de 23 de julho de 2013, estabelece: 
 

“Art. 2º O Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo desastre 
deverá encaminhar ao Ministério da Integração Nacional, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias da ocorrência do evento, prorrogáveis por igual período, um Plano de Trabalho específico voltado 
à reconstrução das unidades habitacionais. 
 
§ 1º O Plano de Trabalho deverá vir acompanhado do Relatório de Diagnóstico, conforme padrão 
disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração 
Nacional, que conterá: 
 
I - informações acerca do impacto do desastre sobre as habitações atingidas; 
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II - nos casos de inundações, mapa com a delimitação das áreas afetadas para recorrências de um, 
três, cinco, dez e vinte e cinco anos, fundamentado em estudos e levantamentos de campo, 
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA local; 
................................................................................................................................... 
IV - informações específicas de cada unidade habitacional afetada pelo desastre, quais sejam: 
fotografias, coordenadas geográficas e dados da família residente que deverá compreender, no mínimo, 
o nome, o Número de Identificação Social - NIS do Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CADUNICO, e o CPF do responsável pelo grupo familiar; 
V - detalhamento das ações voltadas à reurbanização da área sinistrada, com a demolição das 
edificações originais nela contida, quando for o caso, e reocupação compatível com o adequado uso e 
ocupação do solo. 
§ 2º O Plano de Trabalho deverá vir acompanhado de declaração expressa do gestor público indicando 
que disporá dos recursos financeiros para a contrapartida de que trata o Art. 6º.” 

 
Neste caso concreto, durante os trabalhos da inspeção técnica, foram colhidas informações 
dos cidadãos e das autoridades estaduais e municipais acerca do caráter singular e 
excepcional do desastre em questão, bem como da alteração de forma do meio ambiente 
urbano e rural. 
 
Nesse sentido, as autoridades locais devem ultimar esforços na elaboração de propostas para 
o Plano de Reconstrução, levando em consideração as variáveis locais, bem com as questões 
relacionadas a bons projetos de engenharia e o correto uso e ocupação do espaço urbano. 
   
Com efeito, este contexto aciona as competências dos entes federativos no sentido de 
elaborar diagnóstico alusivo ao correto uso e ocupação do espaço urbano, no contexto pós-
desastre, em cumprimento literal ao disposto no art. 30, inciso VIII da Constituição Federal 
e na Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), art. 2º, alínea h: 

 
“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
 
 h) a exposição da população a riscos de desastres. “ 

 
Alinhada com a Constituição Federal e a Lei 10.257/2001, a Lei 12.340/2010 determina em 
seu artigo 3º-B o seguinte: 
 

“Art. 3º-B.  Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município 
adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e 
de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos 
ocupantes em local seguro.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 § 1o  A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes 
procedimentos:     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação 
para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e    (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o 
caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à 
moradia.      (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
 
 § 2o  Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a 
reocupação da área.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 
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 § 3o  Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e 
cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de 
acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.    (Incluído pela Lei 
nº 12.608, de 2012)” 

 
3.7 Manifestação da Prefeitura 
 
Por meio do Ofício nº 3570/ASTEC/SEMUSA/PVH, de 28 de novembro de 2014, em 
atendimento ao Ofício nº 25264/2014/DIINT/Dl/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 
2014, que solicitou análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de 
calamidade pública resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto 
Velho, foi encaminhada a manifestação a seguir. 
 
O ofício em tela foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho 
(SEMUSA), o qual apresentou, por meio do Memorando nº 1302/DAB/SEMUSA, 
manifestação acerca das providências tomadas por esta Secretaria para atender as 
recomendações contidas no Relatório de Fiscalização nº 201408699. O referido 
memorando informa que: 
 

a) As comunidades de Demarcação, Nova Esperança e Papagaios estão sendo 
atendidas pela equipe de saúde da família do distrito de Calama; 

b) As Unidades de Saúde da Família (USF) dos distritos de São Carlos, Nazaré e 
Calama já foram reformadas e estão em funcionamento; 

c) A comunidade de Cujubim está com atendimento provisório em prédio cedido 
pelo Governo do Estado; 

d) Nas demais comunidades ribeirinhas, aguarda-se parecer da Defesa Civil para 
liberação de espaço físico para futuras reformas e adequações. 

 
Quanto às recomendações referentes às áreas de defesa civil, educação, infraestrutura, 
assistência e promoção social, e reconstrução, não houve manifestação por parte da 
Prefeitura Municipal de Porto Velho. 
 
4 ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 
4.1 Diagnóstico da atuação do Governo do Estado de Rondônia 

 
Em 23/07/2014, foi encaminhada, para o Governo do Estado de Rondônia, a Solicitação de 
Fiscalização (SF) nº 201408711/01, com 98 solicitações de informações, nas áreas de 
saúde, assistência e promoção social, defesa civil, educação, infraestrutura, e de capacidade 
operacional-administrativa do estado, com prazo para atendimento de 04/08/2014. Como 
não houve resposta, em 13/08/2014, foi encaminhada a SF de reiteração nº 201408711/02, 
com prazo para atendimento de 15/08/2014. 
 
Ocorre que o único órgão do estado que respondeu foi o Corpo de Bombeiros Militar, por 
meio do Ofício nº 100/CEDEC/RO/2014, de 15/08/2014, limitando-se a se manifestar 
quanto à área de Defesa Civil. 
 
Tal fato limitou o escopo dos trabalhos de diagnóstico da equipe de fiscalização, não 
permitindo verificar a atuação de outros órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 
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4.2 Auxílios aluguel social e vida nova 
 
O Governo do Estado de Rondônia, com base no cadastro efetuado pela Prefeitura de Porto 
Velho, estava pagando dois auxílios para a população atingida pela enchente do Rio 
Madeira: o Auxílio Aluguel Social e o Auxílio Vida Nova. 
 
O Auxílio Aluguel Social é para as pessoas atingidas pela enchente e que não podem voltar 
para as suas casas. O aluguel social seria pago em 6 parcelas no valor de R$ 500,00 cada. 
A previsão do Governo do Estado era o pagamento do Auxílio para 4.937 famílias em todo 
o estado. 
 
Quanto ao Auxílio Vida Nova, no valor de R$ 1.000,00, este destina-se às famílias 
atingidas e seria repassado para os beneficiários para auxiliar na reconstrução de suas 
casas. 
 
4.3 Atuação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
 
A articulação das ações de Defesa Civil em nível estadual era realizada por meio do “Plano 
de Ação do Incidente”, documento elaborado em reuniões às 07h30min e às 17h00min. A 
responsabilidade pela articulação, coordenação e gerenciamento das ações de Defesa Civil 
cabe ao Coordenador Estadual de Defesa Civil que delega Oficiais do Estado Maior para 
execução de medidas pertinentes. 
 
O sistema de informações sobre ocorrência de desastres funciona por meio do sitio 
“s2id.mi.gov.br” cuja operação compete ao Diretor de Planejamento e Operações de Defesa 
Civil e demais membros da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC cujo perfil de 
operação foi solicitado à Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC. É através do S21D 
que se inicia o processo de solicitação de reconhecimento de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública. Cada desastre ocorrido, independente de sua magnitude, pode 
ser lançado no sistema, a fim de se formar banco de dados. Dessa forma, quanto mais 
informações sobre desastres os usuários lançarem no sistema maior será o conhecimento da 
natureza e estatísticas de desastre sofrido por um ente por parte da Defesa Civil Nacional. 
 
A CEDEC, durante o desastre nomeou um Oficial de Informação, responsável por fazer a 
ligação entre a instituição e órgãos de imprensa. Os relatórios e informações à imprensa e ao 
público geral eram divulgados através do sítio da Diretoria de Comunicação Social do Corpo 
de Bombeiros Militar de Rondônia - CBMRO na rede mundial de computadores. 
 
Todos os procedimentos necessários ao requerimento de reconhecimento de situação de 
emergência foram tempestivos e tiveram base na legislação vigente. 
 
A coleta, distribuição e controle de suprimentos necessários ao abastecimento da população 
atingida obedeceram primeiramente à origem dos suprimentos. No caso dos suprimentos 
oriundos da SEDEC o material era recebido por equipe da Coordenadoria de Material de 
Patrimônio do CBMRO - CMP, organizado em kits de acordo com listagem da SEDEC, e 
entregue ao município a que se destinava. Todo o material entregue aos municípios foi 
controlado mediante recibos de entrega os quais se encontram arquivados na CMP. 
 
O Comando de operações foi executado por meio da ferramenta Sistema de Comando de 
Incidentes - SCI, cuja portaria n0004/COEI/SS ADM de 12 de fevereiro de 2014 designou 
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seu estabelecimento e implantação. Diariamente, emitia-se relatório da situação e das ações 
implementadas pelo Comando do Incidente. Duas vezes ao dia, eram realizadas reuniões 
para análise de demandas e desencadeamento de ações de socorro e assistência às regiões 
afetadas. 
 
Segundo a CEDEC, a coordenação e o acompanhamento da montagem dos abrigos teria 
ocorrido obedecendo a normas regulamentadoras brasileiras as quais foram aplicadas no 
layout das barracas, tendo sido observadas normas de circulação, urbanismo, segurança, 
comodidade respeitando também as normas de confecção da rede elétrica e proteção contra 
descargas atmosféricas. Afirma, também, que o piso onde foram lançadas as barracas foi 
devidamente pavimentado e trabalhado para permitir o escoamento de águas pluviais. Além 
disso, os banheiros e cozinhas respeitariam a dimensão per capita estabelecida pelas normas 
sanitárias e de saúde, bem como as áreas de lazer teriam sido montadas de acordo com a 
faixa etária predominante nos abrigos. 
 
Para cumprimento do referido Termo de Compromisso foram montados processos de 
despesas para aplicação dos recursos oriundos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Após 
a abertura do termo de referência procedeu-se as cotações do material ou serviço, montando-
se quadro comparativo com as referidas cotações. De posse das cotações, foi procedida à 
habilitação dos candidatos a fornecimento, juntados o parecer jurídico da Procuradoria Geral 
do Estado, o aviso de homologação de dispensa de licitação, nota de empenho, nota fiscal do 
fomecedor/prestador de serviço e liquidação. Os pagamentos foram procedidos com o 
Cartão de Pagamento de Defesa Civil. 
 
4.4 Obras de infraestrutura planejadas  

 
O Governo do Estado de Rondônia, em conjunto com os municípios atingidos pela 
enchente do Rio Madeira e entidades do setor privado, elaboraram o Plano Integrado de 
Reconstrução e Prevenção de Desastres. 
 
Os objetivos desse plano são implementar políticas públicas integradas e coordenadas que 
visem à reabilitação social e estrutural das localidades atingidas; programar e executar 
ações de médio e longo prazo que reduzam os riscos de desastres; promover a integração 
da Política Nacional, Estadual e Municipal de Defesa Civil com as demais políticas 
públicas; e desenvolver planos de gerenciamento e estratégias de minimização de impactos 
à comunidade das adjacências do Rio Madeira afetadas com a enchente. 
 
Neste Plano estão previstas as 20 ações de infraestrutura que merecem ser destacadas: 
− Estrada Parque: proporcionar a interligação dos municípios de Guajará-Mirim e Nova 

Mamoré por meio de novo acesso; 
− Substituição de pontes de acesso a Nova Mamoré e Guajará-Mirim: substituição  de 

duas pontes antigas da Estrada de Ferro Madeira Mamoré por novas pontes de 
concreto; 

− Mapeamento das áreas urbanas em risco de inundação nos municípios afetados: para 
apoio ao planejamento urbano e com definição de zoneamento para uso e ocupação; 

− Ampliação do traçado da BR-421 em mais 229 km: dar uma segunda alternativa para 
acessar a região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim; 

− Ampliação do traçado da BR-080: melhorar o acesso rodoviário à região de Nova 
Mamoré e Guajará-Mirim; 

− Orla do Estado: revitalizar a orla das cidades afetadas pela cheia do Rio Madeira; 
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− Reestruturação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré: reconstrução da EFMM com 
ênfase na utilização para atividades econômicas e turísticas; 

− Reforma elétrica no Aeroporto de Guajará-Mirim: iluminar o Aeroporto de Guajará-
Mirim conforme determinações da ANAC; 

− Recuperação de estradas vicinais: reestabelecer o acesso e a qualidade de transporte da 
população da zona rural; 

− Drenagem Urbana Sustentável: elaborar plano de macrodrenagem urbana, evitando 
inundações decorrentes de subdimensionamento e redes pluviais; 

− Unidades habitacionais: oferecer 4.000 unidades habitacionais aos atingidos; 
− Reconstrução com elevação do Greide das rodovias federais: elevação de Greide e 

recomposição da pavimentação de aproximadamente 30 km de rodovias federais; 
− Infraestrutura portuária: construção de 8 berços de atracação para atender os terminais 

privados de Porto Velho e de 2 portos de embarque e desembarque nos municípios de 
Cabixi e Pimenteiras; 

− Construção e reforma de escolas atingidas: construir e reformar escolas que foram 
atingidas na cheia do Rio Madeira, seja pela alagação ou por ter sido usada como 
abrigo; 

− Implantação nos novos distritos de Estação de Tratamento de Água – ETA e Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE: dotar os distritos que serão reconstruídos com ETA e 
ETE; 

− Limpeza e revitalização de galerias que cortam Pimenta Bueno: realizar a limpeza e 
construção de novas valas e galerias em Pimenta Bueno; 

− Reconstrução e construção de pontes rurais: construção de 50 pontes de concreto e 
madeira; 

− Elaboração e revisão do plano diretor dos municípios atingidos pela enchente: prover 
os municípios atingidos com plano diretor para organizar a ocupação territorial no 
perímetro urbano e rural; 

− Regularização fundiária urbana em todos os municípios atingidos: regularizar as 
propriedades urbanas; e 

− Garantir aos atingidos habitação provisória e aluguel social: garantir habitação 
provisória aos atingidos com aluguéis de prédios para alocação das famílias, e o 
recebimento do bolsa auxílio. 
 

As metas de infraestrutura apresentadas no Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção 
de Desastres são abrangentes e buscam recuperar os danos causados pela enchente do Rio 
Madeira de 2014, prevenir e minimizar os efeitos de possíveis novas cheias e melhorar a 
qualidade da população que vive nas áreas de influência do Rio. 
 
Dessa forma, os compromissos assumidos pelo Poder Público visam promover meios para 
que a população possa voltar às suas atividades normais e para que, no caso de uma nova 
cheia, o Estado e os Municípios estejam preparados para enfrentá-la e minimizar os seus 
efeitos. 
 
Até o momento da fiscalização não havia estimativa de custo, nem cronograma de 
implementação.  
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4.5 Manifestação do Governo de Rondônia - RO 
 
Por meio do Ofício nº 2404/2014-SEGG, de 15 de outubro de 2014, em atendimento ao 
Ofício nº 25261/2014/DIINT/Dl/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 2014, que solicitou 
análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de calamidade pública 
resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto Velho, foi 
encaminhada a manifestação cuja síntese está disposta a seguir. 
 
O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado de Assuntos 
Estratégicos juntamente com a Defesa Civil do Estado, encaminhou o documento impresso 
do Plano integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres – PRPD, tendo sido possível 
conhecê-lo em maiores detalhes. Ele foi elaborado de forma participativa pelos três setores 
da economia do Estado de Rondània: o setor público, na esfera municipal, estadual e federal; 
o setor privado e o terceiro setor. 
 
Segundo o Governo, já constam no PRPD medidas para os portos afetados, uso ordenado do 
solo (incluso o bairro Triângulo), assim como projetos de médio e longo prazo que visa à 
prevenção de desastres. 
 
Além disso, todas as ações e projetos contidos no PRPD são integrados e articulados não 
somente com o município de Porto Velho, mas com todos os municípios atingidos, todos os 
órgãos envolvidos, sendo desferidas as atribuições de cada ente. 
 
A concepção do plano foi motivada pela intensa mobilização da sociedade rondoniense em 
prol da reconstrução do estado de Rondônia. 
 
Com efeito, foram realizadas duas grandes oficinas, denominadas mesas integradoras, a fim 
de formular ações de curto, médio e longo prazo com finalidade de restaurar os cenários 
impactados pela enchente, bem corno desenvolver politicas públicas integradas e 
coordenadas para o desenvolvimento de um estado resiliente a desastres. 
 
A consolidação das propostas apresentadas durante as mesas integradoras resultaram, então, 
no Plano de Recuperação e Prevenção de Desastres. O PRPO foi dividido em cinco eixos 
temáticos: meio ambiente, inclusão social, saúde, infraestrutura e estrutura organizacional.  
Cada eixo apresenta um rol de atividades e projetos propostos durante as oficinas de 
concepção do plano. 
 
Esse documento está dividido em 9 (nove) partes: objetivos, conceitos fundamentais em 
defesa civil, contextualização, concepção e elaboração do plano, eixos temáticos, objetivos 
estratégicos, atividades e projetes, coordenação e gestão do plano e referências. 
 
Cada projeto é definido por: nome; abrangência territorial; competência; metas; órgão 
responsável; órgãos parceiros; instituições parceiras; objetivo geral; objetivo específico; 
público-alvo;  abrangência territorial; justificativa; recursos estimados; fonte de recursos;  
fatores críticos (riscos e desvios); e indicadores. 
 
Por sua vez, a atividade é definida por: nome; responsável; data de início; procedimentos; 
localidade; observações; status. 
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Ocorre que, após a elaboração do plano, é necessário gerenciá-lo, monitorar as ações 
contidas para que não haja hiato substancial entre os objetivos estratégicos almejados e a 
execução dos projetos/iniciativas propostos. 
 
Por se tratar de um plano estratégico de defesa civil, a coordenação das ações previstas no 
PRPD competirá à Defesa Civil Estadual que, em conjunto com a Secretaria de Estado de 
Assuntos Estratégicos, articulará as reuniões de monitoramento dos projetas e ações do 
plano. 
 
Para tanto, é necessário implantar um sistema eficiente de monitoramento das ações contidas 
no plano. Assim, de acordo com o Governo de Rondônia, todos os projetos contidos no 
PRPD foram incluídos em um sistema que permite o monitoramento das ações 
governamentais: o Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetas - SGPP. 
 
Dessa forma, baseado nas informações contidas no SGPP, seria possível verificar a evolução 
dos projetos por um sistema lúdico de cores: vermelho para projetas em atraso; amarelo para 
os que estão com andamento lento e, finalmente, verde para as ações/projetos com 
andamento regular. 
 
De posse de tais informações, segundo esse ente, é possível corrigir procedimentos, falhas e 
entraves burocráticos que dificultariam o êxito dos projetos/ações contidos no plano através 
de reuniões de monitoramento denominadas AGIR - Agenda Integrada de Resultados, já 
realizada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, para acompanhamento de projetos 
prioritários. 
 
Seguidos tais procedimentos, ter-se-ia o ciclo completo do PDCA - método interativo de 
gestão que contém quatro passos: Plan - de planejar; Do - fazer/executar; Check - 
controlar/monitorar; Act - Atuar corretivamente. Desse modo, seria possível monitorar os 
projetos, promovendo a melhora contínua das ações e contribuindo para o alcance dos 
objetivos estratégicos traçados no Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de 
Desastres . 
 
Em que pese esse Plano ser uma ferramenta adequada para o planejamento das ações, não 
foi observado cronograma ou prazos para a realização das atividades e projetos, o que pode 
comprometer sua aplicabilidade, considerando que as providências precisam avançar de 
forma prática, na forma de metodologia criada, para se alcançar os resultados desejados.  
 
Com relação às famílias moradoras da Comunidade de Cavalcante, o Governo de Rondônia 
fez o pagamento do auxilio vida nova, em parcela única, e está pagando o auxilio social em 
parcelas mensais, onde este último será cancelado no momento em que as famílias voltem a 
ocupar suas residências. No que diz respeito à moradia, o Governo declara que esta é de 
responsabilidade do município, apoiando como complemento. 
 
Também afirma que foram desapropriados mais de 1.000 (mil) hectares de terras que 
contemplaram a reconstrução de Calama, Nazaré, São Carlos, Cujubim entre outros. 
 
Em relação a moradias, esta ação, segundo o Estado, como mencionado acima, competiria 
aos municípios. O Governo do Estado frisa que colaboraria com apoio e/ou de forma 
complementar, como ocorreu no município de Porto Velho. Ainda, declara que já estava em 
andamento o programa “orgulho do madeira” uma parceria com o programa "minha casa, 
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minha vida". Com advento da calamidade pública, teriam sido priorizadas as pessoas que 
foram atingidas pela enchente do Rio Madeira, sendo destinadas 2.000 (duas mil) unidades 
habitacionais para esta finalidade, seguindo os critérios que o Ministério da Integração 
exige. 
 
5 ATUAÇÃO DA SEDEC/MI 
 
5.1 Os atos de reconhecimento e dos subsequentes recursos descentralizados para o 

estado de Rondônia. 
 

O reconhecimento federal da situação de emergência ocorreu por meio da Portaria nº. 58, de 
17 de fevereiro de 2014, publicada no DOU (Diário Oficial da União),  no dia 19 de 
fevereiro de 2014.  

 
O estado de calamidade pública foi reconhecido por meio da Portaria nº. 86, de 13 de março 
de 2014, publicada no DOU em 17 de março de 2014. 

 
Referente à solicitação de recursos, a SEDEC autuou o processo nº. 59050.000147/2014-
61, pelo Governo do Estado de Rondônia, relativo ao Termo de Compromisso nº 044/2004, 
firmado em 25 de fevereiro de 2014, no montante de R$ 15.420.586,41 alocando recursos 
para atender o Estado de Rondônia, nas ações de socorro, de assistência às vítimas e de 
restabelecimento de serviços essenciais, conforme o seguinte quadro de liberação de 
recursos: 
 
Quadro de liberação de recursos 

Nº Portaria Data da Portaria Data da Publicação Valor 
64 24/02/2014 25/02/2014 564.800,00 
72 06/03/2014 07/03/2014 5.266.446,75 
95 25/03/2014 26/03/2014 884.000,00 

106 01/04/2014 02/04/2014 827.258,42 
113 08/04/2014 09/04/2014 587.189,25 
149 21/05/2014 22/05/2014 7.026.988,99 
168 18/06/2014 24/06/2014 263.903,00 

TOTAL 15.420.586,41 

 
Conforme as informações e registros levantados na inspeção técnica, foi constatada a 
necessidade efetiva de ações de resposta em matéria de defesa civil, sobretudo de 
assistência, bem como a percepção de que ações de resposta foram, de fato, levadas a efeito 
pela Administração Pública local.  
 
A excepcionalidade da situação, aliada à motivação para continuidade das ações já 
executadas, aciona a norma inscrita no citado art 1º-A, § 5º, da Lei 12.340/2010:  

 
“Art. 1º-A.  A transferência de recursos financeiros para a execução de ações de prevenção em áreas 
de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios observará as disposições desta Lei e poderá ser 
feita por meio: 
 
§ 5º  A União, representada pelo órgão responsável pela transferência de recursos, verificará os custos 
e as medições da execução das ações previstas no caput em casos excepcionais de necessidade de 
complementação dos recursos transferidos, devidamente motivados.” 
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Nesse sentido, estão presentes no caso, dois elementos que criam condições a serem 
avaliadas pela SEDEC/MI na análise de eventual nova descentralização de recursos, quais 
sejam: 
 
a) Efetiva necessidade da continuidade de medidas de resposta (sobretudo assistência); e 
b) Evidências de que foram efetuadas ações de resposta pelo estado e pelo município, com 

recursos próprios e federais, estando, atualmente, reduzida a capacidade de resposta dos 
dois entes. 

 
Em que pese o desastre ter ocorrido no início de 2014, as evidências demonstram que Porto 
Velho ainda está na fase de resposta, persistindo demanda, inclusive, para ações primárias de 
assistência.  
 
Por outro lado, a efetiva necessidade de assistência foi constatada em campo, a partir dos 
trabalhos aqui relatados, bem como foram constatadas evidências de ações de resposta já 
praticadas pelo município de Porto Velho e sua insuficiência diante da grandeza do evento. 
 
Em que pese a efetiva necessidade mencionada no parágrafo anterior, impende que, 
primeiramente, sejam explicitados como os recursos descentralizados pelo Governo Federal 
foram alocados pelo Governo Estadual e, deste, o detalhamento do que foi alocado para 
Porto velho. 
 
5.2 Distribuição de recursos entre o estado de Rondônia e o município de Porto Velho.  

 
Segundo relatos de funcionários da prefeitura à equipe de ação de diagnóstico, o 
procedimento de solicitação de recursos federais não foi executado de forma autônoma por 
parte do município em razão de orientações da Defesa Civil Nacional. Assim, houve 
recebimento de recursos financeiros pelo Governo do Estado de Rondônia, mas não pelo 
município para as ações de resposta. 
 
Dessa maneira, o município de Porto Velho atuou com recursos próprios e com o auxílio 
do governo estadual, não tendo sido encaminhado, entretanto, o registro dos montantes 
empregados. 
 
A Prefeitura Municipal foi questionada quanto aos recursos orçamentários próprios 
necessários às ações assistências, de recuperação ou preventivas, como contrapartida às 
transferências de recursos da União. Como resposta, apresentou o Memorando n° 
095/COMDEC/GP/2014, de 30/07/2014, que informa o seguinte: 

“Os recursos orçamentários para as ações assistenciais, de recuperação e 
atendimento aos desabrigados da cheia do Madeira, ficaram sobre 
responsabilidade do setor competente do Gabinete do Prefeito/GP, visto que as 
transferências de recursos advindos da União ou do Estado, não foram repassadas 
pelos mesmos à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, apesar de termos 
efetuado Plano Detalhado de Resposta-PDR.” (transcrição de trecho do documento 
original) 
 

Também foi apresentado quadro informando que os recursos próprios foram utilizados 
para atendimento de necessidades ocorridas no município sob a responsabilidade da 
assessoria técnica do gabinete do prefeito. No mesmo quadro, informa que os recursos 
provenientes dos Planos Detalhados de Respostas (PDR) correspondem ao recebimento de 
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bens e serviços enviados pelo Governo do Estado de Rondônia, sob a responsabilidade da 
Defesa Civil Estadual. 
 
Ocorre que o município de Porto Velho, em reuniões realizadas com a equipe de 
fiscalização, manifestou insatisfação quanto à sistemática do estado de Rondônia ser o 
gestor dos recursos federais descentralizados para lidar com o desastre, pleiteando a 
aprovação de propostas de sua iniciativa. A fim de organizar as solicitações e garantir a 
integração de ações, evitando atrasar ainda mais o atendimento à população, a equipe buscou 
intermediar um entendimento entre as partes sobre esse assunto, bem como avaliar o seu 
mérito para apresentar recomendações que contribuíssem para a sinergia de esforços desses 
entes federativos. 
 
De qualquer forma, a anterior descentralização dos recursos em favor do Estado não tem, em 
tese, o condão de, por si só, impedir o município de formular sua solicitação, desde que não 
haja sobreposição, com base na Lei 12.340/2010, em face da sua posição constitucional 
como ente federativo, desde que demonstre efetiva necessidade da medida (Lei 12.340, art. 
1º-A,§2º, inciso I). 
 
Por outro lado, é necessário que o Governo de Rondônia detalhe como ocorreu a distribuição 
dos recursos descentralizados pelo MI, incluindo aqueles destinados ao município de Porto 
Velho. 
 
6 ATUAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS  
 
6.1 Ministério da Saúde 
 
Até o período de fiscalização, não houve transferência de recursos específicos para atender 
a situação de calamidade. 
 
6.1.1 Manifestação do MS 
 
Por meio do Ofício nº 119/2014/Gab/Desam/Funasa, de 12 de novembro de 2014, em 
atendimento ao Ofício nº 25276/2014/DIINT/Dl/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 
2014, que solicitou análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de 
calamidade pública resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto 
Velho, foi encaminhada a manifestação a seguir. 
 
A FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) informa que apoia os municípios, quando 
convocada pelo Ministério da Saúde, no caso de ser reconhecida a situação de emergência 
ou estado de calamidade pública ocasionada por inundações. 
 
Ainda, anexa relatório relativo à atuação da Unidade Regional de Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água (URCQA-RO) nas ações das enchentes de Rondônia. 
 
O objetivo da atuação foi realizar o diagnóstico situacional e monitoramento da qualidade da 
água dos abrigos oficiais, distritos de Porto Velho, além dos sistemas, e abastecimento de 
água das cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, através de uma análise comparativa de 
dados obtida pelo monitoramento da qualidade da água de dezembro de 2013 até maio de 
2014.  
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As ações estratégicas foram realizadas junto à população atingida pela enchente do Rio 
Madeira, na capital Porto Velho, Distritos, áreas ribeirinhas e demais municípios atingidos. 
Após solicitação por meio de ofício da Agência Estadual de Vigilância em Saúde 
(AGEVISA), os técnicos da Funasa do Sesam e Saduc participaram semanalmente de 
reunião no Comitê Interinstitucional de Saúde frente às Enchentes e suas consequências 
coordenado pela AGEVISA. 
 
Segundo a Fundação, as atividades de monitoramento da qualidade da água para consumo 
humano foram realizadas de acordo com parâmetros físico químicos (Cor, Turbidez, pH e 
Cloro Residual) e microbiológicos (Coliformes Totais e E. coli) com apresentação de laudos 
técnicos de 22 abrigos (escolas e igrejas) na capital Porto Velho, em ação Integrada entre a 
Coordenação do Programa Vigiágua/AGEVISA e Vigilância em Saúde Municipal – Núcleo 
de Vigilância Ambiental, conforme a Portaria/MS 2.914/2011, que, dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade, priorizando os sistemas de abastecimento de água não interligados a 
rede pública (SAA). 
 
Além disso, afirma que a visita técnica nas cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré 
foram realizadas nos meses de abril e maio, sendo três as avaliações com execução de ações 
de diagnóstico situacional e coleta de amostras de poços e de dez pontos já 
georreferenciados do sistema de abastecimento de água de Guajará-Mirim e nove pontos em 
Nova Mamoré, para verificar a potabilidade da água oferecida a população destes 
municípios atingidos pelas enchentes. As amostras teriam sido encaminhadas para URCQA 
em Porto Velho em duas visitas, sendo que em uma as análises foram realizadas nas 
instalações do Laboratório de Fronteira (LAFROnN/LACEN) em Guajará-Mirim. 
 
A metodologia utilizada nos trabalhos teria envolvido a análise das amostras das soluções 
alternativas e individuais além dos sistemas de abastecimento água. 
 
Com efeito, conforme a FUNASA, foram realizadas coletas nos 22 abrigos oficiais de Porto 
Velho e no abrigo central em Guajará-Mirim além dos sistemas de abastecimento de água 
dos municípios e distritos, soluções individuais e coletivas de comunidades especiais, entre 
outros. 
 
Também teriam sido pactuadas com município de Porto Velho as análises e coletas dos 
abrigos e distritos da capital. Nos abrigos, teria ficado acertado que a FUNASA ficaria 
responsável pela coleta de onze abrigos e ficaria à disposição da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
As análises teriam sido realizadas na Unidade Móvel de Abastecimento de Água com 
emissão de laudos em até 48 horas. 
 
Nas unidades onde foram detectadas contaminação por Coliformes Totais e E. coli, teria 
sido disponibilizada a instalação de cloradores por difusão. Para confecção destes, a 
Secretaria municipal de Saúde adquiriu os insumos necessários, sendo confeccionados nas 
imediações desta Superintendência Estadual. Após a instalação de 12 abrigos, eles passaram 
a ser monitorados periodicamente. Com a remoção dos desabrigados desses abrigos, foi 
dado fim às ações de monitoramento. 
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Consoante esse órgão executivo, para realização das análises físico-químicas e 
bacteriológicas foram utilizados equipamentos (Turbidímetro, Colorímetro, Multiparâmetro 
e Estufa Bacteriológica com luz ultravioleta para colimetria, entre outros), insumos (Luva, 
Álcool 70%, Frascos para coleta, com e sem Tiossulfato, Fichas de Coleta, Questionário 
para Diagnóstico Situacional, entre outros) e Kit para análise de Cloro Residual livre. 
 
Nesse processo, segundo a FUNASA, foram identificadas algumas dificuldades, como 
quantitativo insuficiente de insumos, sendo esses solicitados de outras Superintendências 
principalmente quanto à ausência de cloro residual livre e sacolas de coleta para colimetria. 
 
No tocante ao trabalho realizado, a fundação afirma que foi de suma a importância a 
integração e o apoio do Departamento de Vigilância em Saúde do Município de Porto Velho 
e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de 
Guajará-Mirim, o qual foi além das expectativas da equipe. 
 
Ademais, declara que as ações terão continuidade nas comunidades ribeirinhas e nos 
distritos da Capital Porto Velho, sendo agendadas duas visitas técnicas nos distritos de 
Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Mutum-Paraná, Jaci-
Paraná e Nova União. Por outro lado, os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim não 
teriam feito mais nenhuma solicitação quanto a novas ações nos municípios e distritos, 
destas localidades. 
 
Quanto à qualidade da água, o relatório conclui que o produto alcançado superou as 
expectativas do próprio grupo da Unidade Regional, embora tenham alertado que foram 
apresentados vários problemas relacionados à água para consumo humano nos municípios 
monitorados que envolvem maior atuação do município. Nesse sentido, foi percebido pela 
equipe que há uma carência grande de informações relacionadas à saúde e que é de suma 
importância a implementação de ações de educação para que haja maior envolvimento e 
cuidado com a água e com o ambiente onde vivem. 
 
6.2 Ministério da Educação/FNDE 
 
Verificou-se que não houve, até o período de fiscalização, descentralização de recursos na 
área de educação por parte do governo federal. Com isso não havia perspectiva de quando 
começariam as obras para construção, reconstrução e reforma das escolas atingidas ou 
utilizadas como abrigo. 
 
6.2.1 Manifestação do MEC 
 
Por meio do Ofício nº 961/2014/COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de 23 de outubro de 2014, 
em atendimento ao Ofício nº 25280/2014/DIINT/Dl/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 
2014, que solicitou análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de 
calamidade pública resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto 
Velho, foi encaminhada a manifestação a seguir. 
 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) encaminhou cópias dos 
Memorandos nºs 123/2014GAB/DlGAP/FNDE/MEC de 15/10/2014 e 
130/2014COACE/CGAME/DlRAE/FNDE/MEC de 23/10/2014, oriundos das Diretorias 
responsáveis pela execução dos Programas, apontados no relatório preliminar. 
Da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais 
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Segundo essa diretoria, em atenção à legislação de regência, a exemplo a Lei nº 
12.340/2010, fora liberado, no sistema SIMEC, as subações para cadastramento da 
construção de seis escolas, haja vista o Decreto de Calamidade nº 13.420/2014 e Decreto nº 
13.525/2014. 
 
Até o presente momento, as subações aguardam a Prefeitura de Porto Velho/RO finalizar o 
cadastramento das obras, anexando os dados necessários para prosseguimento do feito. 
 
Ocorre que o município em comento não teria encaminhado o Plano de Ações Articuladas 
para análise, fato que impossibilitaria o atendimento de ações de transporte, mobiliário e 
equipamentos. 
 
Da Coordenação de Apoio ao Caminho da Escola 
 
A Coordenação informa que o achado pelos analistas da Controladoria Geral da União, 
notadamente no item 3.3.2,1 do Relatório de Fiscalização CGU nº 201408699, não carece de 
manifestação por parte da CGAME, visto que se refere a pequenas embarcações, 
denominadas de "voadeiras", cuja responsabilidade do transporte escolar atendido por essa 
embarcação é da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, nos termos do artigo 11, inciso 
VI, da Lei nº 6.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
6.3 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
 
6.3.1 BR-364 e acesso alternativo 

 
Durante a cheia do Rio Madeira, a BR-364, que liga o estado de Rondônia ao Acre foi 
interrompida. Essa é a única ligação por via terrestre do estado do Acre com o resto do 
país. 

  
BR-364 durante a cheia. Foto do site: 
www.g1.globo.com. 

Avião da força aérea transportando alimentos 
para o Acre. Foto do site: www.ac24horas.com. 

 
Durante a cheia, enquanto perdurou a interrupção da BR-364, o Estado do Acre teve que 
ser abastecido por aviões da força aérea brasileira. Também foram utilizadas balsas para 
garantir que o Acre não ficasse sem alimentos e combustível. Outra ação adotada foi a 
importação de alimentos do Peru. 
 
Assim, verifica-se a necessidade de uma reforma na BR-364 com o objetivo de elevar a sua 
altura para que novas cheias não venham interromper o fluxo de veículos entre os estados 
de Rondônia e Acre. Outra solução seria a construção de um acesso alternativo ao estado 
do Acre que hoje não existe. 
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6.3.2 BR-319  
 
A cheia do Rio Madeira, ocorrida em fevereiro de 2014, provocou a suspensão do tráfego 
na BR-319, principal ligação entre as cidades de Porto Velho - RO e Humaitá – AM. 

 

 
Trecho inundado da BR-319. 

Fonte: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/02/em-ro-cheia-do-madeira-bloqueia-
acesso-ao-sul-do-am-pela-br-319.html 
 
Na ocasião, por meio de nota oficial, o DNIT/RO-AC anunciou a todos os usuários de 
veículos de passeio, de carga e de ônibus que se destinavam ao referido município 
amazonense e região, a interdição da citada rodovia, por tempo indeterminado, entre a 
rotatória de acesso ao Porto Graneleiro e o km 19, para fins de intervenção no km 19,50, 
ponto onde o nível de água do rio ultrapassou a cota do greide da rodovia. 
 
Em 11 de junho de 2014, o DNIT/RO-AC e o Consórcio Aterpa M. Martins – EMSA 
firmaram o contrato emergencial nº SR-RO/AC 1.0.00.0548/2014-00, no valor estimado de 
R$ 4.449.593,07, cujo objeto constituía a “EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAS 
PARA ALTEAMENTO PROVISÓRIO DO GREIDE DA RODOVIA BR-319/RO, A 
SABER: TRECHO: DIV. AM/RO - PORTO VELHO, SUBTRECHO: AM/RO – PORTO 
VELHO, SEGMENTO: KM 17,40 – KM 20,00, EXTENSÃO: 2,60 KM...” 
 
Em consulta ao Portal da Transparência, verificou-se que no dia 29 de agosto de 2014 
foram emitidas cinco ordens bancárias para pagamento de serviços executados no âmbito 
desse contrato emergencial, conforme o quadro a seguir:  
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Resumo das Ordens Bancárias já emitidas 

 
Fonte: Portal de Transparência 

6.3.3 Manifestação DNIT 
 
Por meio do Ofício nº 1484/2014/AUDINT/DNIT, de 23 de outubro de 2014, em 
atendimento ao Ofício nº 25268/2014/DIINT/Dl/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 
2014, que solicitou análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de 
calamidade pública resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto 
Velho, foi encaminhada a manifestação a seguir. 
 
Em relação às providências adotadas para a elevação do greide da BR-364/RO, a 
Superintendência Regional do DNIT apontou a necessidade da contratação de uma 
empresa de Supervisão para dar suporte técnico no período das cheias, com vistas ao 
monitoramento, diagnóstico e apresentação de estudos técnicos em nível de anteprojeto 
para a reconstrução e demais intervenções necessárias aos trechos atingidos pela cheia do 
Rio Madeira, conforme exposto nos autos do processo administrativo nº 
50622.001443/2014/83. Contudo, o referido processo foi arquivado, haja vista a 
manifestação contida no Parecer Nº 00548/2014/NAE/PFE/DNIT, em que a Procuradoria 
Federal Especializada junto ao DNIT se manifestou quanto à impossibilidade no 
prosseguimento do referido processo.  
 
Por sua vez, no que concerne aos serviços de execução das obras emergências para 
alteamento provisório do greide da BR-319/RO, o contrato emergencial nº SR-RO/AC 
1.0.00.0548/2014-00  já se extinguiu e teve como resultado a elevação provisória do greide 
com pedras para manter as condições de acessos e evitar isolamento de municípios até que 
os acessos da cabeceira da Ponte pudessem ser construídos.  
 
Ainda, são aguardados estudos Hidrológicos precisos da Agência Nacional de Águas – 
ANA e SIPAM para que, com base em dados técnicos, possa se contratar empresa 
especializada para elevação do greide da pista para solucionar em definitivo o problema 
das duas rodovias. 
 
Quanto à responsabilidade da Energia Sustentável do Brasil S.A. (UHE Jirau) e Santo 
Antônio Energia (UHE Santo Antônio), sobre a execução dos referidos serviços na BR – 
364/RO e BR – 319/RO, foi encaminhada Nota Técnica nº 
002/2014/SCR.SENG/SR/DNIT/RO-AC, de 24 de março de 2014, no qual se verificou a 
notificação do Consórcio ESBR (UHE Jirau) para se manifestar sobre a situação da cheia 
do Rio Madeira e seu impacto nas Rodovias BR-364/RO e BR-425/RO, que estão sob 
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Órgão / Entidade 

Vinculada
Unidade Gestora

Elemento de 
Despesa

Favorecido Valor (R$)

29/08/2014 Pagamento 2014OB847959

OBC/OBB 
PARA 

TERCEIROS 
EM 

OUTROS 
BANCOS

MINISTERIO 
DOS 

TRANSPORTES

DEPTO.NAC.DE 
INFRA±ESTRUT.DE 

TRANSPORTES-
DNIT

DEPART. NAC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 

DE TRANSPORTE

OUTROS 
SERVICOS 

DE 
TERCEIROS-

PESSOA 
JURIDICA

CONSTRUTORA 
ATERPA S/A

3.859.681,27

29/08/2014 Pagamento 2014DF835339 -
MINISTERIO 

DOS 
TRANSPORTES

DEPTO.NAC.DE 
INFRA±ESTRUT.DE 

TRANSPORTES-
DNIT

DEPART. NAC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 

DE TRANSPORTE

OUTROS 
SERVICOS 

DE 
TERCEIROS-

PESSOA 
JURIDICA

EMSA EMPRESA 
SUL AMERICANA 

DE MONTAGENS S A
123.181,32

29/08/2014 Pagamento 2014DF835346 -
MINISTERIO 

DOS 
TRANSPORTES

DEPTO.NAC.DE 
INFRA±ESTRUT.DE 

TRANSPORTES-
DNIT

DEPART. NAC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 

DE TRANSPORTE

OUTROS 
SERVICOS 

DE 
TERCEIROS-

PESSOA 
JURIDICA

CONSTRUTORA 
ATERPA S/A

123.181,32

29/08/2014 Pagamento 2014OB847949

OBC PARA 
TERCEIROS 

NO 
MESMO 
BANCO

MINISTERIO 
DOS 

TRANSPORTES

DEPTO.NAC.DE 
INFRA±ESTRUT.DE 

TRANSPORTES-
DNIT

DEPART. NAC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 

DE TRANSPORTE

OUTROS 
SERVICOS 

DE 
TERCEIROS-

PESSOA 
JURIDICA

MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO

52.641,59

29/08/2014 Pagamento 2014OB847953

OBC PARA 
TERCEIROS 

NO 
MESMO 
BANCO

MINISTERIO 
DOS 

TRANSPORTES

DEPTO.NAC.DE 
INFRA±ESTRUT.DE 

TRANSPORTES-
DNIT

DEPART. NAC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 

DE TRANSPORTE

OUTROS 
SERVICOS 

DE 
TERCEIROS-

PESSOA 
JURIDICA

MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO

52.641,59



83 
 

influência do lago da referida Usina, uma vez que o objetivo das intervenções de elevação 
da pista da Rodovia BR-364/RO por ela realizados não foi alcançado, considerando que a 
situação que incidiu neste trechos extrapolou significativamente as previsões apresentadas 
no projeto de elevação da pista.  
 
Com efeito, tornou-se necessário a ANA manifestar-se sobre a responsabilidade das 
Concessionárias (Consórcio ESBR e Santo Antônio Energia), pela elaboração de projetos e 
execução das obras de alteamento das Rodovias BR-319/RO, BR-364/RO e BR – 425/RO, 
dentro do Contrato de Outorga firmado com as mesmas. 
 
Assim, foi encaminhado o Ofício nº 421/2014/DIR, requerendo manifestação dessa 
Agência, que, por sua vez, respondeu por meio do Ofício nº 2133/2014/SER-ANA, de 4 de 
novembro de 2014, cujo teor segue transcrito: 
 

“1. Acusamos o recebimento do ofício nº 421/2014/DIR, ao tempo que 
informamos que as outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para as UHEs 
Jirau e Santo Antônio (Resoluções ANA 269/2009 e 465/2008, cópias anexas) 
preveem que as infraestruturas viárias compostas por rodovias, ferrovias e pontes, 
notadamente a BR 364, deverão ser realocadas ou protegidas contra cheias com 
tempo de recorrência de até 100 anos, considerando-se a linha de inundação à 
ocasião da implantação dos empreendimentos e considerando-se os efeitos de 
assoreamento sobre a linha de inundação após o quarto ano de operação.  
 
2. A premissa utilizada pela ANA para definição deste critério de proteção foi 
de que antes da implantação dos reservatórios das UHEs, a rodovia BR 364 estaria 
protegida para cheias do Rio Madeira até TR 100 anos, conforme critérios de 
projeto desse DNIT. Assim, considera-se que as Concessionárias das UHEs devem 
fazer os projetos e respectivas obras necessárias junto às infraestruturas para 
manutenção do critério de proteção da rodovia contra cheias TR 100 anos após a 
formação dos reservatórios. 
 
3. Quanto às rodovias BR 425 e 319 não há até o momento indícios de 
influência da formação dos reservatórios das UHEs Jirau e Santo Antônio nas suas 
projeções naturais contra cheias.” 

 
6.4 IPHAN 
 
A cheia do Rio Madeira atingiu também os museus e as estruturas da estrada de ferro 
Madeira-Mamoré, considerada Patrimônio Histórico Brasileiro. Tais estruturas estão 
localizadas às margens do rio e foram cobertas pelas águas durante a cheia. Quando da 
inspeção, estava sendo feito um trabalho de limpeza, mas muitos dos objetos foram 
danificados. 
 
Considerando que o IPHAN tem por finalidade institucional promover a salvaguarda, a 
conservação, a restauração e a revitalização do patrimônio cultural protegido pela União, 
além de fiscalizá-lo, com vistas a garantir a sua preservação, uso e fruição, torna-se 
necessário essa autarquia federal acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as 
providências que julgar pertinentes, no sentido de auxiliar os entes federados no 
enfrentamento da calamidade. 
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6.4.1 Manifestação do IPHAN 
 
Por meio do Ofício nº 1135/2014-PRESI/IPHAN, de 15 de outubro de 2014, em 
atendimento ao Ofício nº 25273/2014/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 
2014, que solicitou análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de 
calamidade pública resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto 
Velho, foi encaminhada a manifestação a seguir. 
 
A Superintendência do IPHAN em Rondônia afirma que tem requerido, desde o mês de 
janeiro de 2014, dos órgãos que tutelam a gestão da área protegida por tombamento federal, 
e designada por "Pátio ferroviário da estrada de ferro Madeira-Mamoré, bens móveis e 
imóveis" - inscritos no Livro Histórico (Nº inscr.581; Vol.2; F. 090-091; Data: 07/01/2008), 
e no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (Nº inscr.139; Vol.2; F.047; Data: 07/0 
1/2008), algumas ações no sentido controlar alguns deslizamentos e desbarrancamentos de 
terras no talude que forma a margem do Rio Madeira e que confronta a área protegida. 
Teriam sido notificados a Prefeitura de Porto Velho, o Comando da 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva e a Coordenadoria da Defesa Civil (foram dispostas cópias da 
documentação). 
 
Após o pedido de interdição da área tombada em função subida das águas do Rio Madeira, 
requerida pela Prefeitura à Defesa Civil, conforme informação expedida pela Prefeitura em 
11/02/2014, a Superintendência do IPHAN em Rondônia notificou, em 12/02/2014, a 
Prefeitura de Porto Velho, a Procuradoria da República em Rondônia e o Ministério Público 
do Estado de Rondônia, da necessidade de proceder à retirada do acervo museológico 
instalado no Galpão I, alertando para o fato de tal acervo estar sob responsabilidade da 
municipalidade. 
 
Depois da informação da Prefeitura de que teria procedido o arrolamento do acervo dos bens 
instalados no Galpão I e retirada de parte deles, a Superintendência do IPHAN notificou, em 
01/04/2014, a Prefeitura e a Fundação Cultural de Porto Velho sobre a permanência de 
alguns bens no local, em situação "suspensa", requerendo a atualização da situação destes. 
 
Na sequência da Ação Civil Pública nº 2375-37.2014.4.01.4100 da 1ª Vara da Justiça 
Federal- TRF, 1ª Região - o juiz federal, em audiência realizada em 02/04/2014, determinou: 
 

“3) A União é a proprietária do acervo da EFMM, embora tenha cedido para os 
cuidados do Município parte deste património. Assim sendo, determino à União que 
promova contatos junto às Forças Armadas, a Santo Antonio Energia e ESBR 
(Jirau), assim como o Corpo de Bombeiros, que tem experiência e conhecimento 
técnico em mergulho em áreas turvas, no sentido de juntar aos autos no prazo de 10 
(dez) dias, manifestação escrita acerca da possibilidade de mergulho (Bombeiros e 
Forças Armadas) a retirada das locomotivas (Usina e Forças Armadas) o que mais 
se encontrar no local da enchente que afeta o acervo, sem causar danos ou com o 
menor dano possível;  Esta determinação se dá em razão de que, até o momento, 
nenhuma das instituições foi capaz de dizer claramente ao Juízo se a permanência 
deste acervo sob o efeito das águas por longo período até que o rio volte ao seu nível 
normal, não será mais danoso do que a retirada na atual condição, ou ainda em 
momento posterior, caso uma descida ainda não total das águas facilite a retirada 
do acervo; 
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4) Concedo o prazo de vinte dias para que o Município, através da 
FUNCULTURAL, apresente o relatório com o que foi retirado e o que ficou no 
local; ressalto que este relatório não é ainda um relatório profundo e 
pormenorizado, mas sim o que puder ser feito neste prazo, haja vista a urgência que 
o caso requer. 
5) Esta decisão não impede que o grupo de trabalho instituído pelas instituições 
adote outras medidas que sejam adequadas e até melhores do que a manifestação 
deste Juízo, que se dá unicamente em razão da ausência conhecimento técnico que, 
confesso, do mesmo não disponho. 
6) Ressalto que outras medidas de salvamento como remoção para local adequado, 
limpeza adequada como a lavagem mencionada pelo Dr. O. [sujeito que motivou a 
denúncia junto da OAB] e a questão de haver a desmontagem com a restauração de 
todo o acervo, inclusive das locomotivas, tudo isso é questão absolutamente 
impossível sem uma manifestação efetiva e definitiva quanto a possibilidade de 
retirada do que ainda está no local da enchente, postergando-se para a após as 
manifestações e relatórios que serão juntados aos autos, pelos réus, após a certeza 
da possibilidade ou não de retirada do acervo que continua no local.” 

 
Com efeito, a Superintendência do IPHAN em Rondônia, para efeitos de constituição de 
grupo de trabalho para elaboração de "plano de crise" de salvaguarda dos bens culturais 
protegidos, convocou para reunião, em 07/04/2014, a Superintendência do Patrimônio da 
União, a Superintendência Estadual de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento 
Socioeconômico e Turismo de Porto Velho, a Fundação Cultural de Porto Velho e a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 
 
Idêntica diligência teria sido adotada pela Superintendência do IPHAN em Rondônia, em 
1/04/2014. 
 
Desde então, as ações da Superintendência têm sido pautadas pelas diligências judiciais, 
buscando congregar esforços entre os diversos órgãos que tutelam a gestão dos bens 
culturais protegidos, tendo encaminhado, em 24/04/2014 o entendimento sobre a formulação 
do "plano emergencial", a saber:  

“1. A ocorrência de catástrofes naturais, ou outras que afetam (ou possam afetar) 
bens culturais protegidos implica em procedimentos e atividades de prevenção, 
intervenção emergencial, salvamento e restauração, que se encontram orientadas 
por diretrizes estabelecidas pela "Blue Shield" - Escudo Azul (convenção da Unesco 
sobre a proteção de bens culturais em caso de conflitos armados, de 1954, foi 
complementada por um Protocolo aprovado em 1999 que identifica o Comitê 
Internacional "Blue Shield" - Escudo Azul - como o equivalente à Cruz Vermelha 
Internacional para o resgate e a proteção da herança cultural dos países. Para 
aderir a esse programa foi criado no Brasil o Comitê Brasileiro do Escudo Azul.) 
2. Entre essas orientações, no que concerne à intervenção pós-catástrofe, 
destacamos: 

− Avaliação da catástrofe; 
− Convocação de especialistas; 
− Estabelecimento de grupo de crise; 
− Estabelecimento de plano de intervenção - recursos materiais e humanos; 
− Eliminação dos riscos; 
− Monitoramento das condições climáticas; 
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− Início das operações de salvamento; 
− Intervenções de conservação. reparação e restauração; 

3. Esse plano emergencial deverá ser implementado de imediato. com a convocação 
pela Superintendência do IPHAN de todas as entidades que exercem tutela sobre os 
bens. nomeadamente a Prefeitura Municipal, gestora do bem e responsável pela 
gestão do acervo museológico instalado, os representantes da Defesa Civil, 
representantes do Estado responsáveis pela gestão das atividades no Rio Madeira, e 
da Santo António Energia que tem, ainda, a responsabilidade por algumas 
intervenções de conservação e restauração de bens tombados. Desse plano 
emergencial, que deverá ser conclusivo num prazo de 15 dias, decorrerá 
cronograma de procedimentos e ações com vista à elaboração do diagnóstico do 
qual deverão participar representantes das entidades que detêm tutela de gestão 
sobre a área protegida. O diagnóstico deverá indicar, também, as sucessivas etapas 
de ação e intervenção com vista à preservação dos bens culturais. 
4. Qualquer vistoria a bens submersos, a menos que se trate de operação de 
salvamento de vidas humanas, só poderá ser realizada após descidas das águas de 
enchente, avaliação da segurança e consolidação de terrenos, remoção de entulhos e 
detritos, verificação de condições sanitárias para a operação dos técnicos e 
verificação, pela Defesa Civil, de que não existem fatores de risco acrescido na 
visitação aos locais; 
5. Qualquer ação ou intervenção extemporânea, ou seja, a não observância das 
condições de segurança anteriores, poderá acarretar não apenas riscos para a 
segurança dos agentes que participam nas operações, como danos aos bens ainda 
submersos, nomeadamente no que se refere à remoção de material rolante 
ferroviário. 
6. Destacamos entre esses riscos, considerando os bens em apreço, a 
impossibilidade de garantir o deslocamento e a operação de equipamentos pesados - 
como gruas, camiões e materiais de escoramento - em terrenos ainda inundados, 
desconhecendo que tipos de materiais se encontram submersos, o nível de 
consolidação dos terrenos que permitam a instalação desse aparato, e, também, o 
risco de destruição de trilhos e dormentes, pavimentos e outras pequenas 
construções que se encontram inundados, e fazem parte do conjunto dos bens 
tombados; 
7. Especificamente. no que concerne ao material ferroviário rolante e aos edifícios 
que compõem o conjunto tombado, uma intervenção de salvamento não planejada, e 
sem que se determinem as condições efetivas de segurança da operação, pode 
decorrer em afundamento não controlado de peças pesadas, perda ou dano de 
peças. deslocamento ou desabamento de componentes construtivos, que se pode 
configurar como eventual agravamento de danos (ou novos danos), que ainda não 
foram sequer diagnosticados e avaliados; 
8. Verificadas as condições acima referidas. o IPHAN, em conjunto com o Município 
de Porto Velho - entidade gestora do bem -, procederá às vistorias e avaliações 
necessárias para estabelecer o conjunto de ações e intervenções. necessárias à 
salvaguarda e preservação dos bens culturais sobre sua tutela, nomeadamente a 
remoção dos acervos museológicos instalados, e procedimentos de conservação e 
reparação dos bens danificados; 
9. Decorre, ainda, no âmbito de ações compensatórias do empreendimento 
hidroelétrico promovido pela Santo Antônio Energia, um conjunto de medidas 
relativas à restauração das locomotivas situadas no pátio ferroviário, e que deverão, 
nas presentes condições, ser objeto de intervenção, logo que estejam reunidas as 
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condições locais de segurança; quanto aos demais bens, após avaliação, serão 
objeto de planos de ação envolvendo, o Município, o IPHAN e Santo Antônio 
Energia, no sentido reavaliar o plano de trabalho das medidas compensatórias 
previstas, reorientando para a intervenção prioritária na reparação dos danos 
identificados; 
10. Recorde-se, por último, que mesmo estando perante a maior enchente do Rio 
Madeira dos últimos 100 anos, segundo informações da mídia, tal ocorrência não é 
inédita, confundindo-se com a própria história da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, onde ciclicamente se vê confrontada com inundações. Tal circunstância 
obriga à necessidade de considerar um Plano de Emergência que envolva todas as 
entidades gestoras, e que detém tutela sobre as atividades naquele território, por 
forma a minimizar futuros impactos em face de novas ocorrências do fenômeno 
natural. Tal Plano, para além de considerar o conjunto de procedimentos a operar 
em face dos primeiros indícios de crise - como a remoção e guarda antecipada de 
bens vulneráveis - deverá estabelecer um plano de uso e de atividades no local para 
que se possa salvaguardar a integridade de bens patrimoniais, considerando, 
entretanto, o conjunto de valores culturais que se encontram reconhecidos e 
protegidos, nomeadamente os valores históricos e paisagísticos.” 

 
A Superintendência do IPHAN declara que tem tentado, desde o mês de abril de 2014, junto 
da Prefeitura, articular ações emergenciais, sendo que alguns setores e edifícios da área 
tombada se encontram sob gestão de FunCultural (Associada à Prefeitura), a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico, e a Marinha, e todos eles sobre a 
tutela da SPU (embora em regime de cessão), o que tem dificultado o estabelecimento de 
uma plano de trabalho conjunto. 
 
A respeito do acervo resgatado do "museu", localizado no "Galpão 1", teria sido criado um 
grupo de trabalho envolvendo representantes do IPHAN, Estado, Município, SPU com vista 
à identificação de local alternativo para a instalação definitiva do Museu da Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré, em edifício próximo ao pátio ferroviário, e com melhores condições de 
acondicionamento e conservação. 
 
Ainda, essa Superintendência teria mantido contatos com a Santo António Energia, empresa 
gestora da hidroelétrica junto a Porto Velho, e responsável pela execução das medidas 
compensatórias estabelecidas no seu licenciamento, no sentido de acioná-la no âmbito da 
sua responsabilidade de manutenção de garantia das ações já realizadas, e ainda não 
recebidas, bem como da possibilidade de redefinir algumas das medidas ainda pendentes de 
execução no sentido de viabilizar ações de recuperação de danos provocados pelas 
enchentes; 
 
Ocorre que a Prefeitura teria iniciado, na semana de 12 de maio, a limpeza mais 
sistematizada da área envolvente aos galpões, com meios mecânicos e manuais, tendo os 
trabalhos sido pontualmente interrompidos, por indicação do IPHAN, uma vez que a 
manobra da máquina tinha provocado dano no revestimento externo de um galpão, e não 
existia qualquer plano de depósito de sedimentos, que a cada chuva retoma ao local de 
extração. 
 
Por iniciativa do IPHAN, teria sido realizada vistoria técnica ao local, entre os dias 14 e 16 
de maio de 2014, que contou, também, com a participação de representantes da ABPF 
(Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). 
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Como produto da vistoria realizada pelos representantes da ABPF, foi elaborado relatório 
(anexado na manifestação), contendo a análise preliminar do estado de preservação do 
material rodante que se encontra no pátio ferroviário, bem como orientações quanto às ações 
a serem adotadas com caráter emergencial, e outras que serviriam de base à configuração de 
diretrizes de conservação e restauração dos bens. 
 
Na sequência da mesma vistoria, foi elaborado relatório de situação e a definição de 
diretrizes para intervenção emergencial e outras de consolidação de ações de salvaguarda 
dos bens culturais afetados pela enchente (as diretrizes foram citadas na manifestação). 
 
Após vistoria judicial realizada em 25/04/2014, e na sequência da elaboração, pelo IPHAN, 
dos relatórios técnicos de vistoria e diretrizes de intervenção, o Juízo da lª Vara da Justiça 
Federal de Primeiro Grau de Rondônia, decidiu em 23/05/2014: 
 

“ [...] Em resumo, pôde-se observar: 
a) Os bens do acervo no local encontram-se muito mal acondicionados e não 

devidamente e seguros, inclusive parte dele numa área aberta ao findo do prédio, 
onde há uma feira;  

b) Os danos em todo o complexo da EFMM, decorrentes da ausência de quaisquer 
cuidados (salvo a retirada de parte do acervo do museu) em relação aos efeitos da 
enchente que assolou o Município de Porto Velho, foram de larga monta [...] A 
respeito da vistoria realizada na Area do Pátio da Estação da Estrada de Ferro, 
constatou-se muita sujeira e ferrugem nas locomotivas e vagões, ainda sob o influxo 
das águas e lama decorrentes da enchente, todas elas e eles em adiantado processo 
corrosivo, sujeitas as peças valiosíssimas a graves danos se não for procedida a 
limpeza adequada, seguida de procedimentos técnicos importantes, imediatamente. [ 
... ] Não há dúvidas da importância e o direito da população desta parte do Brasil 
quanto à preservação de sua mais importante fonte de sentimento de nacionalidade 
e de afirmação de sua territorialidade, de seu gentilício, de suas origens. Daí a 
urgência das ações emergenciais que aqui se faz determinar. Se de um lado, cumpre 
garantir a preservação do acervo que remonta ao patrimônio imemorial do povo de 
Rondônia, assegurando-o para as presentes e futuras gerações, importa adotar 
medidas, motivo pelo qual determino aos Réus que promovam, em comunidade de 
propósitos, sempre sob a coordenação do IPHAN, responsável pelo patrimônio 
histórico nacional: 
1) Quanto ao acervo localizado no Edifício do Relógio e suas imediações, que seja 

imediatamente catalogado e, no prazo de 20 dias, alocado em local seguro e 
livre de trânsito de pessoas que não tenham relação com o mesmo, salvo para 
visitação e mediante acompanhamento de servidor competente; para tanto, tanto 
o Município, como Estado de Rondônia e a União, estão obrigados a promover 
os meios adequados para tal resguardo e efetividade [ ... ]  

2) Quanto à Estrada de Ferro Madeira – Mamoré propriamente dita e sua 
estrutura, determino, iniciando-se imediatamente e concluindo-se no prazo 
máximo de 60 dias, sem interrupção das medidas aqui determinadas [ ... ] 
a) Promova-se a limpeza adequada e cuidadosa da grossa camada de areia de 

cada peça do material rolante (locomotiva, carro ou vagão);  
b) Em seguida, por meio de jato de água, eliminar-se as camadas de lama e 

areia que ficaram aderidas ao material, com o cuidado de não permitir que 
este qualquer vestígio de areia ou lama, considerando que esse material nas 
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partes recônditas, se não retirado, poderá reter umidade que dará 
prosseguimento ao processo de corrosão por ferrugem;  

c) Deve-se adotar os cuidados para que o material rodante não seja, em 
hipótese alguma, movimentado antes de todo o processo de limpeza, e sem 
manifestação de técnico competente, haja a vista que a areia depositada 
dentro dos cilindros, nos paralelos, nas braçagens e mancais das 
locomotivas, se movimentadas, desenvolverá abrasividade que poderá 
comprometer gravemente as partes móveis das locomotivas, assim como, 
quanto aos carros de passageiros e vagões, o mesmo se dará com os 
mancais de bronze;  

d) Da mesma forma, deve-se promover intervenção de técnicos da ABPF - 
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária ou de outra identidade 
que detenha comprovada competência , técnica na seara ferroviária, a fim 
de que seja realizada a desmontagem dos cilindros, pistões e mancais, no 
sentido de remover quaisquer vestígios de areia, para, só então, seguir-se a 
aplicação de uma lixa fina e, finalmente, efetivar a lubrificação para 
proteção contra a corrosão que se encontra, diga-se, em estágio avançado.” 

 
Tendo em conta a dificuldade da Superintendência do IPHAN em conseguir articular um 
plano de trabalho conjunto com as entidades envolvidas na tutela e gestão da área tombada - 
SPU, Marinha e Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura de Porto Velho -, esse instituto 
entende como imprescindível e urgente: 
 
a) que sejam convocados ao pronunciamento e ação outras entidades ainda não envolvidas 

como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil e o órgão ambiental do Governo do Estado - para avaliação de 
impactos das enchentes nas margens do Rio Madeira, nomeadamente a erosão e 
derrocada de barrancos ribeirinhos em período anterior às enchentes e agora acentuadas 
por estas; 
 

b) que seja estabelecido um plano de intervenção pactuado entre as entidades responsáveis 
pela gestão direta da área protegida pelo tombamento federal, envolvendo os órgãos de 
tutela administrativa e legal sobre a área, no sentido de explicitar os procedimentos e os 
investimentos necessários à preservação dos bens culturais. 

 
Por fim, considerando a possibilidade de ocorrência de novas enchentes, em face da não 
retomada do nível das águas do Rio Madeira ao seu leito normal, com fortes indícios de 
assoreamento a jusante da hidroelétrica de Santo Antônio, bem como o expressivo depósito 
de sedimentos nas áreas alagadas pela última enchente e a evidente erosão de toda a margem 
do rio (desde a hidroelétrica até à cidade de Porto Velho), o IPHAN entende, também, como 
necessário instituir junto da Secretaria Nacional de Defesa Civil e do IBAMA, um protocolo 
de procedimentos e ações com vista ao monitoramento e avaliação de riscos que subsidie a 
tomada de decisão quanto às ações preventivas e corretivas a serem adotadas, de forma a 
evitar os impactos tanto sobre os bens culturais, como sobre a infraestrutura urbana da 
cidade de Porto Velho e os assentamentos humanos estabelecidos na sua envolvente. 
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6.5 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
 

Havia no município de Porto Velho, no momento da fiscalização, um total de 58.934 
famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, sendo 
que 27.039 famílias recebiam o benefício do Programa Bolsa Família. 
 
Diante da situação de calamidade pública ocasionada pela enchente do Rio Madeira, houve 
a antecipação no pagamento do Bolsa Família nos meses de abril e maio. Essa medida do 
Governo Federal teve como objetivo amenizar os impactos provocados pela cheia, dando 
condições a essas famílias de comprarem alimentos e outros itens de primeira necessidade. 
 
No estado todo, foram mais de 35 mil famílias beneficiadas pela antecipação do pagamento 
do Bolsa Família. 
 
6.5.1 Manifestação MDS 
 
Por meio do Ofício nº 765/2014/SE-MDS, de 30 de outubro de 2014, em atendimento ao 
Ofício nº 25279/2014/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 29 de setembro de 2014, que solicitou 
análise do conteúdo do relatório preliminar referente à situação de calamidade pública 
resultante dos efeitos da cheia do Rio Madeira no Município de Porto Velho, foi 
encaminhada a manifestação a seguir. 
 
Foram encaminhadas xerografias dos expedientes anexos (MEMO NO. 1284 
SENARC/MDS, de 08.10.2014,  Memo.CGGI/GAB/SNAS/MDS nº. 893, de 17.10.2014 e 
Memorando Nº. 1731/2014-GABIN/SESAN/MDS, de 24.10.2014), por meio dos quais a 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC, Secretaria Nacional de Assistência 
Social - SNAS e Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN, todas 
do MDS, apresentam informações acerca do assunto abordado. 
 
Da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 
 
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania declara que o Relatório Preliminar menciona, 
de forma breve, a ação relacionada ao Programa Bolsa Família desenvolvida no contexto  
investigado pela Controladoria, a saber: antecipação de pagamento de benefícios ás famílias 
residentes nos municípios afetados pela cheia.  
 
Conclui que o relato dessa Controladoria não contém informações que devam ser corrigidas 
ou que se enquadrem nas hipóteses de sigilo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 
 
Da Secretaria Nacional de Assistência Social 
 
A Secretaria Nacional de Assistência Social informa que, em relação a fatos apontados, 
desenvolveu duas ações que não constam no relatório preliminar: (a) repasse de 
cofinanciamento federal referente ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e Emergências, e (b) antecipação do pagamento do valor correspondente a uma 
renda mensal do beneficio de prestação continuada no caso de calamidade pública. 
 
Em relação ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, 
declara que se trata de serviço de proteção social especial do Sistema Único e Assistência 
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Social (SUAS) para enfrentamento de situações de Calamidades Públicas e emergências 
reconhecidas pelo Ministério da Integração Nacional. O serviço está previsto na Resolução 
do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova 
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e é regulamentado pela Portaria do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MOS) nº 90, de 3 de setembro de 
2013. 
 
O objetivo do serviço é assegurar provisões de ambiente físico, recursos materiais, recursos 
humanos e trabalho social. Todas essas provisões devem ser empregadas na manutenção de 
abrigos temporários como estratégia de resposta a esses eventos. 
 
Para solicitar o cofinanciamento federal, o ente deverá comprovar a existência de 
reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pública por parte do 
Ministério da Integração Nacional na forma prevista na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 
e legislação aplicável em sintonia a pactuação da Comissão Intergestores Triparte - CIT, 
Resolução nº 7, de 17 de maio de 2013 e da Resolução do Conselho Nacional de Assistência 
cial nº 12, de 11 de junho de 2013. 
 
Além disso, deverá ser encaminhado Termo de Aceite onde estão estabelecidas as 
responsabilidades e compromissos a serem cumpridos pelo gestor municipal, distrital e 
estadual da Política de Assistência Social, decorrentes do referido aceite do cofinanciamento 
federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 
Emergências. 
 
O valor do cofinanciamento é calculado a partir de uma série de critérios elencados no 
Anexo I da Portaria MDS nº 90/2013. Os critérios são: quantidade de pessoas desabrigadas 
e/ou desalojadas; intensidade da emergência ou calamidade; grau de vulnerabilidade a partir 
do percentual da população atingida; a comprovação de regulamentação de todas as 
modalidades de benefícios eventuais. O atual valor de referência é RS 20.000.00/mês, 
transferidos fundo a fundo, para cada grupo de 50 pessoas. Esse valor sofre modificações 
segundo os critérios elencados anteriormente e vai se recompondo à medida que o número 
de pessoas aumenta devido ao ganho de escala na resposta. 
 
A continuidade do repasse e regularidade dependeria do período de vigência da decretação 
do estado de calamidade pública ou situação de emergência, podendo ser prorrogado por até 
12 meses depois de encerrado o reconhecimento da situação, nos termos do parágrafo 2 do 
artigo 10, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social nº 12, de 11 de junho de 
2013. 

“Art. 10 (...) 
§ 2º Nos casos em que houver a permanência de famílias e indivíduos em situação de 
desabrigo após. o período de vigência da decretação de que trata o caput do artigo 
8º é facultada a prorrogação do período do cofinanciamento federal durante a etapa 
de desmobilização de ações emergenciais para restabelecimento de serviços 
socioassistenciais, até o limite de 12 (doze) meses a contar do encerramento do 
reconhecimento federal da situação de emergência do estado de calamidade pública. 

 
Segundo essa secretaria, o município de Porto Velho/RO encaminhou Termo de Aceite e 
requerimento de cofinanciamento juntamente com a Portaria do Ministério da Integração 
Nacional, referente ao reconhecimento do estado de calamidade pública, decorrente de 
inundação brusca que deixou 1.463 pessoas desabrigadas elou desalojadas em 2014, 
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demandando consequente implantação de abrigamento temporário emergencial para 
acolhimento da população local. 
 
Conforme requerimento de cofinanciamento apresentado pelo município, esse órgão afirma 
que o cálculo do valor repassado foi realizado considerando-se o período de acolhimento de 
5 meses. Assim sendo, efetuou-se o pagamento de R$ 1.635.000,00 (um milhão seiscentos e 
trinta e cinco mil reais), referente ao período de março a maio de 2014, para o atendimento 
de l463 pessoas; e de junho a julho, para o atendimento de 1.041 pessoas desabrigadas e/ou 
desalojadas, conforme mostrado a seguir: 
 

Mês Parcela População atendida Valor 
março 1 1.463 R$ 345.000,00 
abril 2 1.463 R$ 345.000,00 
maio 3 1.463 R$ 345.000,00 
junho 4 1.041 R$ 300.000,00 
julho 5 1.041 R$ 300.000,00 

   R$ 1.635.000,00 
 
Em relação ao Beneficio de Prestação Continuada – BPC, foi instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, de 
7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/01/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram 
dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 e nº 6.564, de 
12 de setembro de 2008. 
 
A gestão do BPC é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), por intermédio desta Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é 
responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e 
avaliação do Beneficio. A operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Os recursos para o custeio do BPC provêm da Seguridade Social, sendo 
administrado pelo MDS e repassado ao INSS, por meio do Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). 
 
No caso em questão, a Secretaria ressalta que foi aplicada a Resolução nº 397, de 24 de 
março de 2014, do Ministério da Previdência Social - Instituto Nacional do Seguro Social 
que dispõe sobre antecipação do pagamento do valor correspondente a uma renda mensal do 
beneficio de prestação continuada; previdenciário ou assistencial, no caso de calamidade 
pública. 
 
Da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
 
A Secretaria informa que disponibilizou pela CONAB, 12.500 (doze mil quinhentas) cestas 
de alimentos para atendimento da Defesa Civil de Rondônia, compostas por arroz, feijão, 
farinha de mandioca, óleo de soja, açúcar, flocos de milho, macarrão e leite em pó. As 
cestas saíram dos armazéns da CONAB em Cacoal/RO e Porto Velho/RO, bem como do 
armazém em Ananindeua/PA, conforme documentos que foram anexados. A CONAB 
afirma que todos os produtos doados estavam dentro do prazo de validade e aprovados pelo 
controle de qualidade, desconhecendo qualquer reclamação referente à qualidade dos 
alimentos doados. 
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A Defesa Civil confirmou os atendimentos realizados, informando que tem conhecimento de 
reclamações relacionadas a alguns itens das cestas, dentre eles farinha e feijão ressaltando 
que para algumas pessoas as cestas foram consideradas satisfatórias, e que as reclamações 
podem ter ocorrido em função dos hábitos alimentares dos Ribeirinhos, que consomem 
alimentos frescos, diferentes dos alimentos disponibilizados em situação de emergência. 
Informa ainda que em inspeção direta nas cestas, em localidades diferentes, não foram 
encontrados alimentos deteriorados ou fora de validade, conforme cópia de documentos que 
foram anexados 
 
6.6 Coordenação estratégica das ações 
 
A Controladoria-Geral da União – CGU, por meio da Nota Técnica nº 
767/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 21 de março de 2011, encaminhou à Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, por meio do ofício nº 7542 de 22 de março de 2011, 
diagnóstico e sugestões para o aprimoramento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Naquela oportunidade, foi relatado que, no enfrentamento da crise em Alagoas e 
Pernambuco, ano de 2010, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República/GSI desempenhou o papel integrador e articulador, tendo obtido êxito no 
andamento das ações, diferentemente do que se observou em crises anteriores quando a 
articulação e integração se mostraram falhas. Além disso, o estabelecimento de gabinetes 
de crise nos estados de Alagoas e Pernambuco foi fundamental para a atuação integrada e 
articulada com o gabinete de crise federal, inclusive, contando com representantes dos 
gabinetes estaduais nas reuniões de trabalho. 
 
Tal conclusão pode ser evidenciada no acompanhamento que a Controladoria fez naquela 
oportunidade junto àqueles estados e ao gabinete de crise federal, coordenado pelo GSI,  
conforme relatado adiante. Os levantamentos efetuados pela CGU evidenciaram que as 
providências imediatas para assistência às vítimas do desastre foram adotadas de forma 
tempestiva e suficiente. Diversas ações foram adotadas pelo Governo Federal de forma 
articulada e integrada pelos diversos ministérios, sob a coordenação do GSI. A título de 
exemplo enumeramos: ações de busca e salvamento, construção de acampamentos 
provisórios, restabelecimento dos serviços essenciais, fornecimento de energia elétrica, 
água potável, instalação de banheiros, chuveiros, cozinhas comunitárias, postos de 
segurança, assistência médica e social. 
 
Observa-se que, em crises posteriores, a exemplo: Chuvas Região Serrana/2011 e 
Enchentes Rio Madeira/2014, não houve essa atuação estruturada nos diversos níveis com 
a definição destes gabinetes de crise, federal e estadual, dificultando a busca de soluções e 
prolongando os efeitos danosos do cenário de desastre. Caso essa medida fosse tomada 
para o caso concreto em análise, cheia do Rio Madeira, inúmeras situações relatadas 
poderiam ter sido mitigadas ou seus efeitos minimizados a partir de uma atuação mais 
articulada e integrada nos diferentes níveis. Como se observa neste relatório, sequer a 
comunicação entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Porto Velho vem 
acontecendo de forma satisfatória, refletindo negativamente no enfrentamento dessa crise 
que ainda tende a se prolongar, exigindo esforços dos diversos níveis e esferas de governo.   

 
Além disso, ao longo dos anos, a SEDEC/MI não tem sido capaz de desempenhar 
fundamental papel articulador e integrador apesar de suas competências como órgão 
central do sistema, o que evidencia a necessidade de efetiva coordenação estratégica das 
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ações, articulando-se e orientando as atuações dos diversos agentes tanto no governo 
federal quanto nas esferas estadual e municipal. 
 
7 CONCLUSÃO 
 
Os trabalhos realizados junto à Prefeitura Municipal de Porto Velho, ao Governo do Estado 
de Rondônia e SEDEC/MI tiveram como objetivo avaliar a situação da população afetada 
pelo desastre, bem como a atuação dos entes federados no seu atendimento, além do 
esforço empreendido na recuperação das casas, comércios e infraestrutura destruídas. A 
seguir estão dispostas as conclusões desse trabalho. 
 
Da situação geral 
 
Verificou-se que o município foi afetado em suas estruturas físicas, ambientais e 
econômicas, tendo sido atingido tanto na parte do município de Porto Velho localizado à 
margem do Rio Madeira, como em seus distritos. A tragédia foi resultado da elevação do 
Rio Madeira até a cota história de 19,74 m no dia 30 de março de 2014, medida que 
corresponde a 3,06 m acima do valor já considerado como cota de transbordamento. Cabe 
ressaltar que as cotas registradas nas piores enchentes atingiram 17,44 m e 17,50 m (anos 
de 1984 e 1997, respectivamente). 
 
Dessa forma, durante o período de três meses o nível do rio esteve acima da cota de 
transbordamento que gerou a decretação e o reconhecimento de estado de calamidade 
pública. Além disso, houve depósito de grande quantidade de sedimento nas áreas que 
foram cobertas pela enchente, dificultando e até impossibilitando a reconstrução das áreas 
afetadas e o retorno das famílias as suas residências. 
 
Com efeito, a enchente não foi um acontecimento momentâneo, mas, sim, um incidente 
contínuo durante um período prolongado. Sendo que durante todo esse período foi 
necessária a atuação de diversas estruturas municipais e estaduais na assistência às famílias 
atingidas. 
 
Da situação de disponibilização de recursos federais 
 
Houve a formalização de autorização, pela SEDEC/MI, de sete repasses no valor total de R$ 
15.420.586,41 para atender o estado de Rondônia nas ações de socorro, de assistência às 
vítimas e de restabelecimento de serviços essenciais, no que se refere ao Termo de 
Compromisso nº 044/2014, firmado em 25 de fevereiro de 2014. 
 
Ocorre que o município de Porto Velho, em reuniões realizadas, manifestou insatisfação 
quanto à sistemática do Estado de Rondônia ser o gestor dos recursos federais 
descentralizados para lidar com o desastre, pleiteando a aprovação de propostas de sua 
iniciativa. A fim de organizar as solicitações e garantir a integração de ações, evitando 
atrasar ainda mais o atendimento à população, a equipe buscou intermediar um 
entendimento entre as partes sobre esse assunto, bem como avaliar o seu mérito para 
apresentar recomendações que contribuíssem para a sinergia de esforços desses entes 
federativos. 
 
Além disso, foram discutidas as condições para o Município receber recursos para 
restabelecimento e reconstrução, a possibilidade de recebimento de novos recursos para o 
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atendimento às ações de resposta, a necessidade da prestação de contas antes do término do 
Termo de Compromisso, a responsabilidade pela sua realização, bem como o prazo para a 
solicitação de recursos de Reconstrução. Essas demandas todas estavam na pauta dos entes 
federados e foram consideradas essenciais para a resolução da situação emergencial. 
 
Assim, conclui-se que a análise a ser realizada pela SEDEC deve ter por critério 
preponderante a avaliação de efetividade das ações já desenvolvidas e propostas, associadas 
com a perspectiva de solução definitiva dos problemas, buscando a integralidade das ações.  
 
Por outro lado, a situação fática em Rondônia ainda não permite a identificação da totalidade 
das ações adequadas no plano de recuperação, o que será possível quando o município 
proceder ao estudo e diagnóstico que aponte as alternativas para ocupação do espaço urbano. 
 
Nesse sentido, é necessário observar máxima cautela no tocante às ações de recuperação a 
serem propostas, para evitar que recursos sejam descentralizados sem efetivo proveito.  

 
No tocante às ações de assistência, a peculiaridade da situação concreta em Rondônia 
evidencia que fase de resposta não se circunscreveu aos primeiros momentos do pós-
desastre, prologando-se no tempo.  
 
Os trabalhos de campo revelam que as situações vivenciadas pelos cidadãos na área central 
de Porto Velho e nos distritos visitados guardam nexo de causalidade com o desastre 
ocorrido no início de 2014. 
 
Dessa forma, é necessário o adequado dimensionamento dos recursos e ações necessárias ao 
enfretamento da situação, em especial quanto à reconstrução.  
 
Da área de Defesa Civil 
 
De forma geral, os abrigos apresentavam condições mínimas de habitabilidade como água 
potável, energia elétrica, entrega de cestas básicas e/ou alimentos, colchões e kits de 
limpeza. Contudo, reclamação geral dos abrigos provisórios, independente da localidade 
onde foram instalados, foi o calor interno às barracas da defesa civil disponibilizadas às 
famílias de desabrigados. Ocorre que o material do qual são construídas não tem proteção 
térmica. Como meio de se proteger do calor, os abrigados adotaram soluções improvisadas 
de todo tipo, a exemplo de coberturas adicionais de lona ou de palha, que ocasionalmente 
são derrubados pelo vento, e a instalação precária de condicionadores de ar. 
 
Quanto, especificamente, ao abrigo único, localizado no Parque dos Tanques, foram 
encontrados somente banheiros químicos, que não tinham cobertura contra o sol, 
ocorrendo combinação de mal cheiro e calor, tornando o local insalubre e de uso difícil. 
Além disso, foram observados grande volume de lixo nos corredores entre as barracas, 
áreas comuns internas necessitando de limpeza, animais soltos, bebedouros sem o uso de 
copos descartáveis, espaço de banho feminino com danos, bem como falta de controle na 
guarda de bens. 
 
Havia resistência dos desabrigados quanto às medidas adotadas pela defesa civil de duas 
maneiras. Havia famílias habitando áreas de risco condenadas pela defesa civil que se 
recusavam em ir para o abrigo, bem como havia famílias que não deixavam o abrigo por 
outras moradias que fossem diferentes das que habitavam anteriormente. 
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Dessa forma, em que pese a ação de socorro da Defesa Civil no momento crítico do 
desastre ter sido elogiada, a população permanecia, em grande parte, no local, removendo a 
terra e tentando seguir sua rotina anterior, mas, dessa vez, sem o apoio, devido à reticência 
do poder público local de se investir nas áreas de risco. 

 
Dentre as justificativas constatadas pela equipe para a reocupação das áreas de risco, 
destacam-se as seguintes: 

 
a) Resistência em residir temporariamente no abrigo em razão do calor e das regras de 

convivência naquele local, a exemplo da proibição do consumo de bebidas alcoólicas e 
do uso de equipamento de som em volume elevado, bem como a restrição de acesso a 
visitantes; 
 

b) Receio de perda patrimonial por abandono da residência em área de risco, por fatores 
emocionais relacionados ao imóvel, por medo de furtos de outros bens móveis 
localizados em suas propriedades e também pela insegurança dos bens acomodados 
nos abrigos; e 

 
c) Mudança do modo de vida tradicional, fator muito relevante para os ribeirinhos 

(conforme detalhamento no item 3.1.2.3.2) que temiam habitar apartamentos no lugar 
de suas residências habituais ou perder sua propriedade rural e produção agrícola. 

 
Da área de saúde 
 
Havia somente um barco para atender aproximadamente 1.800 pessoas nas localidade de 
Nazaré e circunvizinhas, ou seja, toda a região do Baixo Madeira. Havia atendimento de 
somente um médico integrante do Programa Mais Médicos. As condições de atendimento 
no barco eram precárias visto que a privacidade do paciente, e o sigilo médico ficavam 
prejudicados uma vez que não havia uma sala reservada para atender o paciente em casos 
que demandassem maior privacidade.  

 
Nesse posto móvel, não havia estrutura adequada para atuação da equipe de vacinação 
devido à ausência de condições mínimas de armazenagem das vacinas, visto que esses 
medicamentos, mais que os outros, necessitavam ser mantidos em certa temperatura para 
preservar sua integridade. No barco não havia geladeira ou qualquer outro equipamento de 
refrigeração capaz de manter na temperatura ideal produtos que dependessem de 
refrigeração.  
 
As condições de armazenamento de medicamentos, nesse barco, eram inadequadas. 
Segundo informações dos profissionais de saúde, havia sérias dificuldades inclusive, 
quando se necessitava encontrar algum medicamento com urgência devido à falta de um 
ambiente onde se pudesse separar os medicamentos de forma pelo menos razoável. A 
temperatura do barco era extremamente elevada e inadequada para armazenagem de 
qualquer medicamento.   
 
O acesso ao barco também era dificultado pelo fato de que não havia escadas devidamente 
preparadas para essa finalidade, sendo que aquelas já existentes estavam em constante 
destruição devido ao desbarrancamento das margens do rio, causando dificuldades de 
atendimento, sobretudo para mulheres grávidas e idosos.  
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As ambulâncias estavam, segundo informações dos moradores e confirmadas pelo 
Secretário Municipal de Saúde, há aproximadamente cinco meses sem utilização por falta 
de manutenção que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Velho. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, não seriam feitas manutenções 
nessas ambulâncias, pois seriam adquiridas três unidades novas, cujo processo de aquisição 
estava em andamento e deveria concretizar-se até novembro de 2014.  
 
Foi preparado um abrigo único para acomodar os animais de estimação da população 
atingida pela cheia do rio, especialmente cachorros. Esse local fica na mesma localidade 
onde foi instalado o abrigo para humanos. Devido a essa proximidade, os animais 
acabavam indo para os abrigos onde estavam seus donos e se misturando à população. Isso 
acabava por prejudicar as condições de higiene, que já eram precárias, aumentado os riscos 
de contaminação dos abrigados.  
 
Quanto aos postos de saúde na região urbana, destaca-se, na comunidade de Cujubim, que 
a limpeza da Unidade Básica de Saúde não tinha sido efetuada e o uso do prédio estava 
interditado pela defesa civil. Para que o ambiente oferecesse segurança para o atendimento 
ao público, era necessário, além de limpeza, perícia técnica para verificar a viabilidade das 
redes elétrica e hidráulica, bem como das condições físicas do prédio.  
 
Da área de educação 
 
A rede de ensino pública foi severamente prejudicada em razão da enchente, havendo 
registro de quatorze escolas nas regiões do baixo e médio Rio Madeira que necessitavam 
ser demolidas e reconstruídas. Igual número, em Porto Velho, foi afetado de maneira 
menos impactante, necessitando de reformas da parte elétrica, esgoto, hidráulica, 
desinfecção,  estrutura e acabamento. 
 
Além dos problemas acima, há registro de também quatorze escolas, em Porto Velho, 
sendo cinco da área urbana, que foram utilizadas como abrigo pelas famílias afetadas pela 
enchente. A maioria dessas são escolas que tiveram menor impacto da calamidade e 
necessitavam de reforma, mas dispunham de condições suficientes para abrigar famílias 
atingidas. Em todas essas escolas, mesmo que de forma improvisada, as aulas foram 
retomadas. 
 
Durante as visitas realizadas, a equipe de fiscalização identificou que muitas das escolas 
localizadas nos distritos haviam iniciado o ano letivo. Apesar disso constatou-se que vários 
professores dessas localidades não haviam retomado as suas atividades, havendo um déficit 
dessa mão de obra. Ou seja, apesar de as escolas estarem funcionando não havia a 
quantidade de professores suficientes para as turmas existentes, o que é agravado ainda 
mais no ensino médio, de responsabilidade do Governo Estadual, onde são necessários 
professores especializados em determinadas áreas de conhecimento. 
 
Constatou-se também que o transporte escolar, que na região dos distritos visitados é 
realizado via Rio Madeira e seus afluentes por pequenas embarcações, denominadas de 
“voadeiras”, não estava sendo realizado em sua totalidade, sendo identificadas várias 
crianças que não estavam sendo atendidas por esse serviço, ficando assim sem irem para as 
escolas. 
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Segundo informações fornecidas pela Secretária Municipal de Educação estavam sendo 
realizados esforços com os objetivos de regularizar essa situação o mais breve possível. 
 
Da área de infraestrutura 
 
Quando da fiscalização, não havia mais áreas alagadas na região urbana de Porto Velho. A 
ação de limpeza ainda continuava devido à grande quantidade de sedimentos e entulho nas 
áreas atingidas pela enchente. A Prefeitura também estaria desenvolvendo uma ação para a 
limpeza dos bueiros que estavam obstruídos por lama na área central. 
 
Por outro lado, diferentemente do que estaria ocorrendo na área central do município, a 
limpeza dos distritos do médio e baixo madeira estava sendo feita, principalmente, pelos 
moradores das localidades. 
 
A Prefeitura Municipal de Porto Velho e o Governo do Estado de Rondônia estão em 
processo de aquisição de novas áreas para onde serão realocadas as famílias atingidas pela 
cheia do Rio Madeira, entretanto, não foi fornecido, nem pela Prefeitura, nem pelo 
Governo do Estado, um cronograma de quando a transferência se iniciaria, nem o prazo de 
conclusão do projeto. 
 
Dentre as ruas atingidas, destaca-se a Estrada do Belmont que permite a distribuição de 
combustível no município de Porto Velho. Nesta, havia uma grande quantidade de 
sedimentos acumulados em suas laterais, o que poderia vir a interromper novamente de 
tráfego de veículos com o início do período chuvoso. 
 
Após a cheia, a Prefeitura desenvolveu ações para o reestabelecimento do tráfego de 
veículos nas vias atingidas do município. A recuperação dessas vias era parcial e seriam 
necessárias outras intervenções para a recuperação total das vias. No entanto, ainda havia 
localidades, como Cujubimzinho, em que o acesso por via terrestre ainda não era possível, 
isolando aproximadamente cem famílias. Nessa região, a situação agravava-se porque 
havia plantações de melancia, milho e feijão, sem possibilidade de escoamento. Com 
efeito, foi informado que a colheita de melancia estava sendo perdida e que todo o resto 
iria se perder se a estrada não fosse aberta urgentemente. Ainda, houve relato de crianças 
que não estariam conseguindo ir para a escola. 
 
Além disso, havia ruas que margeiam o rio que estavam em risco de desmoronamento 
como efeito da enchente. As intervenções nessas áreas eram ainda mais urgentes já que o 
risco de interrupção do tráfego era grande, o que poderia ter reflexos econômicos já que 
algumas dão acesso ao porto. 
 
Durante a cheia do Rio Madeira, a BR-364, que liga o estado de Rondônia ao Acre foi 
interrompida. Essa é a única ligação por via terrestre do estado do Acre com o resto do 
país. 
 
Assim, enquanto perdurou a interrupção da BR-364, o estado do Acre teve que ser 
abastecido por aviões da Força Aérea Brasileira. Também foram utilizadas balsas para 
garantir que o Acre não ficasse sem alimentos e combustível. Outra ação adotada foi a 
importação de alimentos do Peru. 
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Logo, verifica-se a necessidade de uma reforma na atual BR-364 com o objetivo de elevar 
a sua altura para que novas cheias não venham a interromper o fluxo de veículos entre os 
estados de Rondônia e Acre. Outra solução seria a construção de um acesso alternativo ao 
estado do Acre que hoje não existe, mas para tanto, deve ser feita previamente estudo de 
viabilidade para melhor embasamento da decisão. 
 
Outro resultado visível da enchente é o assoreamento do Rio Madeira. Após as cheias, 
diversos bancos de areia apareceram ao longo do rio. 
 
Esse efeito é passível de gerar grandes prejuízos para a toda a população do estado de 
Rondônia e de outros estados vizinhos. O Rio Madeira é uma importante hidrovia, por 
onde chega o combustível utilizado nos estados de Rondônia e Acre e outros bens vindos 
diretamente de Manaus, e por onde é escoada a produção de soja de Rondônia e do Mato 
Grosso. A interrupção dessa via causará enorme prejuízo para a economia da região. 
 
Assim, faz-se necessário um estudo sobre as condições de trafegabilidade do rio e a 
necessidade de drenagem do seu leito. 
 
Por fim, deve-se frisar a necessidade tempestiva de apresentação do plano de reconstrução, 
que deve ser prioritária considerando a demora e a complexidade da realização do 
diagnóstico alusivo ao correto uso e ocupação do espaço urbano, no sentido de evitar 
exposições da população a novos desastres.  
 
Da área de assistência e promoção social 
 
Constatou-se que a Prefeitura Municipal, por meio da SEMAS, estavam cadastrando os 
atingidos pela enchente do Rio Madeira no município de Porto Velho e encaminhando 
aqueles que tinham direito ao recebimento de algum benefício social. 
 
O Governo do Estado de Rondônia, com base no cadastro efetuado pela Prefeitura de Porto 
Velho, estava pagando dois auxílios para a população atingida pela enchente do Rio 
Madeira: o Auxílio Aluguel Social e o Auxílio Vida Nova. 
 
O Auxílio Aluguel Social é para as pessoas atingidas pela enchente e que não podem voltar 
para as suas casas. O aluguel social seria pago em 6 parcelas no valor de R$ 500,00 cada. 
A previsão do Governo do Estado era o pagamento do Auxílio para 4.937 famílias em todo 
o estado. 
 
Quanto ao Auxílio Vida Nova, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destina-se às famílias 
atingidas e seria repassado para os beneficiários para auxiliar na reconstrução de suas 
casas. 
 
A Prefeitura continuava com a distribuição de cestas básicas e água para a população 
atingida. Num primeiro momento, as cestas básicas foram adquiridas com recursos da 
própria prefeitura. No momento da fiscalização, as cestas básicas estavam sendo adquiridas 
pela Defesa Civil Estadual e distribuídas pelo Município. 
 
Foram relatados os seguintes problemas com a distribuição das cestas: 
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− A distribuição de cestas básicas e água era feita por família, não importando o número 
de pessoas que constituem a unidade familiar, ou seja, uma família de duas pessoas 
recebia o mesmo que uma família de cinco pessoas. Assim, foi informado que a 
quantidade de alimentos e água distribuídos para a maioria das famílias era insuficiente 
para atender as necessidades básicas de um mês; 

− Por conta da dificuldade de logística para atender as famílias ribeirinhas, a distribuição 
de água e cestas básicas ocorria apenas uma vez ao mês. Dessa forma, se o responsável 
por receber esses itens não se encontrasse em casa, aquela família ficaria sem receber 
os alimentos e a água naquele mês; 

− Nos distritos mais afastados da região urbana, também foi identificada essa dificuldade, 
em que nem todos os habitantes tinham disponibilidade ou conhecimento do horário e 
pontos de distribuição desses mantimentos, que, quando a perdiam, somente em 
momento posterior poderiam ter novo acesso; 

− Qualidade dos alimentos: a população beneficiária das cestas básicas reclamou da 
qualidade dos alimentos distribuídos, principalmente do feijão (presença de gorgulho) e 
da farinha. Em alguns casos, o feijão chegou a ser jogado fora porque ele não amolecia; 

− Decréscimo na qualidade e quantidade de alimentos da cesta básica: a população 
comentou que as primeiras cestas básicas distribuídas eram mais completas e os 
alimentos de melhor qualidade. Ressalta-se que as primeiras cestas básicas foram 
adquiridas pela Prefeitura com recursos próprios. Quando da fiscalização, as cestas 
básicas eram adquiridas pela Defesa Civil Estadual e apenas distribuídas pela 
Prefeitura; e 

− Algumas comunidades ribeirinhas não tinham recebido os kits limpeza para auxiliar na 
limpeza de suas casas. 

 
Ainda, com relação à água distribuída, verificou-se que a quantidade distribuída era 
insuficiente para o consumo de uma família durante todo o mês. Dessa forma, a população 
vinha se utilizando de águas provenientes de igarapés para beber e cozinhar. 
 
Por fim, conclui-se que os ribeirinhos foram severamente afetados pela enchente do Rio 
Madeira. O seu modo de vida consiste, basicamente, em pescar, colher produtos na floresta 
e plantar às margens dos rios. Os principais produtos cultivados são a mandioca e a 
melancia. 
 
Ocorre que, com a enchente, praticamente todos perderam a sua produção. Além disso, a 
quantidade de sedimentos depositada nas áreas de plantio praticamente inviabiliza uma 
nova plantação nessas áreas. alguns ribeirinhos estavam iniciando o replantio, mas nas 
áreas que foram alagadas houve o depósito de uma camada de areia que não permite o 
desenvolvimento das plantas. Todo o terreno precisava ser trabalhado para que eles 
pudessem plantar novamente. Além disso, as casas de farinha das comunidades ribeirinhas 
também foram afetadas, sendo necessário a sua reconstrução ou reforma. 
 
Com a perda da produção, muitos estavam sobrevivendo com as cestas básicas distribuídas 
e com os auxílios que começaram a ser pagos. Há casos em que alguém da família possuia 
uma aposentadoria, o que estava ajudando a família toda a sobreviver. 
 
Apesar da situação difícil, era unânime a posição entre os ribeirinhos de que não queriam 
deixar a região. Muitos nasceram e viveram a vida toda nessas regiões. Questionados sobre 
a mudança para novas áreas que a Prefeitura e o Governo do Estado estavam adquirindo, 
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eles estavam relutantes em se mudar porque seriam deslocados para áreas distantes de onde 
tradicionalmente estavam acostumados a viver. 
 
Com efeito, faziam grande esforço para limpar os lugares que tiveram mais acúmulo de 
sujeira, especialmente posto de saúde e escola, visando obter o mais rápido possível o 
atendimento nessas áreas. Em que pese saberem que a defesa civil orientou que as pessoas 
não voltassem aos locais (em São Carlos ainda estaria sem energia e telefone), por questão 
de segurança, o fato é que a população permanecia ali, em situação de extrema dificuldade, 
carência e vulnerabilidade. 
 
Da redução de escopo dos trabalhos 
 
Cabe ressaltar que, após a emissão de duas Solicitações de Fiscalização ao governo do 
estado de Rondônia, o único órgão do estado que respondeu foi o Corpo de Bombeiros 
Militar, por óbvio, limitando-se a se manifestar quanto a sua área de Defesa Civil. 
 
Tal fato limitou o escopo dos trabalhos de diagnóstico da equipe de fiscalização, não 
permitindo verificar a atuação de outros órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 
 
Da necessidade de coordenação estratégica das ações 
 
Não foi observada atuação estratégica de coordenação das atividades de enfretamento do 
desastre pelo governo federal. 
 
Considerando a experiência anterior do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República/GSI no desempenho de papel integrador e articulador em crises semelhantes, 
conclui-se que, no desastre em tela, se houvesse uma atuação estruturada nos diversos 
níveis com a definição de gabinetes de crise, federal e estadual, inúmeras situações 
relatadas poderiam ter sido mitigadas ou seus efeitos minimizados a partir de uma atuação 
mais articulada e integrada nos diferentes níveis.  
 
8 RECOMENDAÇÕES: 
 
8.1 Em face dos levantamentos, visitas de campo e análises efetuados, apresentamos as 
seguintes recomendações: 

 
a) À Prefeitura de Porto Velho, avalie a conveniência e oportunidade de: 

a.1 Avaliar, por meio de laudo técnico, a estrutura das 3 (três) pontes de madeira 
localizadas no distrito de Calama; 

a.2 Reformar a parte de ferro/aço da ponte de estrutura de concreto no distrito de 
Calama; 

a.3 Limpar a escola municipal de Cujubim; 
a.4 Avaliar a estrutura de madeira do posto de saúde e realizar a limpeza da escola 

municipal da comunidade Santa Catarina; 
a.5 Avaliar a estrutura de madeira do posto de saúde e realizar a limpeza da escola 

municipal da comunidade de Conceição; 
a.6 Apresentar, para os casos em que os postos de saúde e escolas não forem 

recuperáveis, como no caso das comunidades de Conceição da Galera e de Santa 
Catarina, ambas no distrito de Nazaré e na comunidade de Papagaios (distrito de 
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Calama) ou para os casos de se situarem em áreas de risco, cronograma de obras 
e localização das novas unidades a serem construídas; 

a.7 Apresentar solução, de adequado custo-benefício, capaz de amenizar o calor 
interno nas barracas; 

a.8 No abrigo único, da área urbana do município de Porto Velho: 
a.8.1 Implementar coberturas contra o sol, nos banheiros químicos; 
a.8.2 Orientar para que seja realizada limpeza sistemática de lixo nos 

corredores das barracas; 
a.8.3 Orientar para que seja realizada limpeza sistemática da área interna 

coberta (lavanderia, espaço de banhos, etc); 
a.8.4 No abrigo de animais, realizar adequações para receber outros animais 

que não só cães e o efetivo acolhimento dos que se encontram soltos na 
área de barracas; 

a.8.5 Disponibilizar copos descartáveis para a utilização dos bebedouros, 
orientando sobre seu correto uso; 

a.8.6 Avaliar se as máquinas de lavar roupas instaladas são suficientes para 
atender a necessidade dos abrigados; 

a.8.7 Reavaliar a devolução dos ventiladores novos, considerando o calor 
intenso das barracas; 

a.8.8 Reformar o espaço para banho feminino, quanto aos painéis quebrados e 
ausência de base no chão; 

a.8.9 Apresentar controles quanto à guarda de bens (mobília, eletrodomésticos 
e outros pertences dos abrigados); 

a.9 Estudar a possibilidade da realização tanto para o bairro Triângulo quanto o 
centro histórico de Porto Velho de proteção contra possível repetição da 
enchente nos próximos anos; 

a.10 Regularizar o fornecimento de água para o distrito de São Carlos; 
a.11 Coletar amostra da água do poço de água do distrito de São Carlos, emitindo 

laudo para atestar a qualidade da água para consumo humano; 
a.12 Realizar limpeza e apresentar perícia técnica para verificar a viabilidade das 

redes elétrica e hidráulica, bem como das condições físicas do prédio da Unidade 
Básica de Saúde na comunidade de Cujubim; 

a.13 Construir novo posto de saúde no distrito de Demarcação, ou reformar o atual, 
de modo que tenha refrigeração e ventilação adequados, com vistas ao 
armazenamento correto dos medicamentos, assim como móveis que permitam o 
atendimento aos usuários e se acabe o odor de umidade, que torna o ambiente 
insalubre; 

a.14 Fazer diagnóstico quanto ao aumento de casos de leptospirose e as medidas 
tomadas para controlar essa disseminação; 

a.15 No barco utilizado para atendimento médico na região do Baixo Madeira: 
a.15.1 Implementar sala reservada para atendimento aos pacientes; 
a.15.2 Instalar estrutura adequada para a armazenagem dos medicamentos; 
a.15.3 Instalar estrutura adequada para a armazenagem das vacinas, como 

geladeira ou qualquer outro equipamento de refrigeração capaz de mantê-
las na temperatura ideal; 

a.15.4 Instalar escadas de acesso que viabilizem a passagem de grávidas e 
idosos; 

a.15.5 Reavaliar o tamanho da equipe de saúde, inclusive quanto à inclusão de 
odontólogo, equipe auxiliar e de vacinação, considerando a demanda 
desproporcional; 
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a.16 Colocar em operação ambulâncias para atendimento da população; 
a.17 Realizar a limpeza da Escola Estadual Raimundo Nonato V. da Silva, na 

comunidade de Cujubim, tornando-a apta para sua utilização; 
a.18 Tomar as providências para a retomada das aulas na comunidade de Santa 

Catarina e no distrito de Demarcação; 
a.19 Terminar a limpeza e tomar a providências para a retomada das aulas na 

comunidade de Papagaios; 
a.20 Construir nova escola, no distrito de São Carlos, nas mesmas proporções, na 

nova localidade para atender a população que será realocada; 
a.21 Construir novas escolas nas comunidades de Santa Catarina e Papagaios, ou 

apresentar, se for caso, a estudo de viabilidade da construção de escolas polos 
nos distritos; 

a.22 Alocar professores nas regiões atingidas em número suficiente de forma a 
viabilizar o funcionamento das turmas; 

a.23 Disponibilizar “voadeiras” nas regiões afetadas de forma a viabilizar o 
transporte escolar da totalidade das crianças; 

a.24 Apresentar solução técnica e retirar a escavadeira que segura a encosta em que 
está situado o Café Madeira, de modo seguro a evitar o desabamento, 
regularizando a situação de risco; 

a.25 Realizar a manutenção, limpeza e readequação das estruturas do Complexo da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; 

a.26 Apresentar cronograma de realocação das famílias atingidas pela cheia do Rio 
Madeira; 

a.27 Retirar os sedimentos acumulados nas laterais da Estrada de Belmont; 
a.28 Recompor o acesso terrestre ao distrito de Cujumbizinho; 
a.29 Apresentar solução para a contenção dos desmoronamentos das encostas do Rio 

Madeira, principalmente na sede do município, com vistas a evitar a perda de 
propriedades públicas e privadas; 

a.30 Realizar estudo sobre as condições de trafegabilidade do Rio Madeira e a 
necessidade de drenagem do seu leito; 

a.31 Reavaliar o critério de distribuição de cestas básicas e água de forma a incluir, 
no seu cálculo, o tamanho de cada família; 

a.32 Criar pontos de armazenamento locais para viabilizar o acesso permanente da 
população às cestas básicas e água; 

a.33 Avaliar o custo-benefício de alterar a qualidade dos alimentos da cesta básica, 
em especial do feijão, que não amoleceria e que teria alta incidência de 
gorgulho; 

a.34 Justificar a razão das comunidades ribeirinhas não terem recebido os kits 
limpeza para auxiliar na limpeza de suas casas;  

a.35 Escolher locais para realocação da população das áreas de risco, dentro do 
razoável, em que seja possível seus moradores mantenham suas atividades 
anteriores, como o exercício da agricultura e pecuária de pequeno porte, da 
pesca, do extrativismo e de serviços de transporte fluvial de carga e de pedestres;  

a.36 Elaborar plano de trabalho relativo à fase de reconstrução, com base em 
diagnóstico mínimo quanto ao correto uso e ocupação do espaço urbano; 

a.37 Priorizar a elaboração de projetos de engenharia que subsidiarão o Plano de 
Reconstrução; 

a.38 Ultimar as medidas necessárias visando iniciar o processo de reconstrução das 
moradias, avaliando o possível uso do Programa “Minha Casa, Minha Vida”; 
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a.39 Descrever a aplicação de recursos do repasse de cofinanciamento federal 
referente ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas, no 
valor de R$ 1.635.000,00 e Emergências do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; 

a.40 Realizar campanha de educação em saúde para que a população dos municípios 
atingidos tenham maior envolvimento e cuidado com a água e com o ambiente 
onde vivem; 

a.41 Apresentar justificativas para a não finalização do cadastramento da construção 
de seis escolas, no sistema SIMEC, gerido pela Diretoria de Gestão, Articulação 
e Projetos Educacionais, do Ministério da Educação e adotar providências 
cabíveis para sanar o problema; 

a.42 Apresentar justificativas para o não encaminhamento ao Ministério da Educação 
de Plano de Ações Articuladas para análise, fato que, segundo esse ministério, 
impossibilitaria o atendimento de ações de transporte, mobiliário e 
equipamentos, além de adotar providências cabíveis para sanar o problema. 
 

b) Ao Governo do Estado de Rondônia, avalie a conveniência e oportunidade de: 
b.1 Detalhar a distribuição dos recursos descentralizados pelo MI, por tipo de despesa, 

incluindo aqueles destinados ao município de Porto Velho. 
b.2 Adotar providências para a reconstrução do ponto de atracação do cais, em 

substituição à rampa provisória de atracação; 
b.3 Adotar providências para a retirada de famílias em área em processo de 

desmoronamento no bairro Triângulo; 
b.4 Adotar providências com vistas a evitar que a população afetada pelo desastre 

volte para suas antigas moradias, em situação de risco; 
b.5 Acompanhar a situação dos moradores de Cavalcante, composto por famílias 

que buscaram refúgio em terras altas, em área particular, buscando uma solução 
de moradia em conjunto com o município; 

b.6 Liberar, com urgência, para o uso da população os postos de saúde na 
comunidades de Nazaré e de São Carlos, bem como Unidade Básica de Saúde na 
comunidade de Cujubim desde que cumpridos os requisitos de funcionamento e 
seguranças adequados; 

b.7 Priorizar e articular a iniciativa municipal de Porto Velho na atuação conjunta 
para lidar com o desastre, atuando de forma complementar; 

b.8 Articular, com o Município de Porto Velho, a elaboração de plano de trabalho 
relativo à fase de reconstrução, com base em diagnóstico mínimo quanto ao 
correto uso e ocupação do espaço urbano; 

b.9 Articular, com o Município de Porto Velho, a priorização da elaboração de 
projetos de engenharia que subsidiarão o Plano de Reconstrução; 

b.10 Articular, com o Município de Porto Velho, as medidas necessárias visando 
iniciar o processo de reconstrução das moradias, avaliando o possível uso do 
Programa “Minha Casa, Minha Vida”; 

b.11 Estabelecer cronograma de implementação dos projetos e atividades do Plano 
integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres – PRPD. 

 
c) À Secretaria Nacional de Defesa Civil, avalie a conveniência e oportunidade de: 

c.1 Notificar os entes federativos envolvidos, sobretudo municipais, para que 
cumpram o disposto no art. 30, inciso VIII da Constituição Federal e na Lei 
10.257/2001 (Estatuto das Cidades), art. 2º, alínea h e, ainda, Lei 12.340/2010, 
art.3º-B (definição de critérios para ocupação do espaço urbano, desocupação 
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das áreas de risco, adoção de medidas para inserção dos desabrigados nos 
programas públicos de habitação); 

c.2 Priorizar a análise das soluções propostas pelo Município de Porto Velho, 
atentando para eventuais sobreposições de objeto, de modo a garantir a atuação 
de Governo de Rondônia de forma complementar; 

c.3 Realizar monitoramento sistemático da situação desse desastre em Rondônia; e 
c.4 Acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as providências que julgar 

pertinentes, no sentido de auxiliar os entes federados no enfrentamento da 
calamidade. 

c.5 Articular junto ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério de Minas e 
Energia e ao órgão ambiental do Governo do Estado, a avaliação dos impactos 
das enchentes nas margens do Rio Madeira, nomeadamente a erosão e derrocada 
de barrancos ribeirinhos; 

c.6 Articular junto ao IPHAN, o estabelecimento de um plano de intervenção 
pactuado conjunto entre as entidades responsáveis pela gestão direta da área 
protegida pelo tombamento federal, envolvendo os órgãos de tutela 
administrativa e legal sobre a área, no sentido de explicitar os procedimentos e 
os investimentos necessários à preservação dos bens culturais; 

c.7 Articular junto ao IPHAN e ao IBAMA, a elaboração de um protocolo de 
procedimentos e ações com vista ao monitoramento e avaliação de riscos que 
subsidie a tomada de decisão quanto às ações preventivas e corretivas a serem 
adotadas, de forma a evitar os impactos tanto sobre os bens culturais, como 
sobre a infraestrutura urbana da cidade de Porto Velho e os assentamentos 
humanos estabelecidos na sua envolvente. 

 
d) Ao IPHAN, avalie a conveniência e oportunidade de acompanhar as ações 

desenvolvidas, tomando as providências que julgar pertinentes, no sentido de auxiliar 
os entes federados no enfrentamento da calamidade, visando garantir a preservação, 
uso e fruição do patrimônio cultural protegido pela União. 
 

e) Ao DNIT: 
e.1 informar o estágio das ações visando a recuperação da BR – 364/RO e da BR – 

319/RO; 
e.2 notificar os Consórcios ESBR (UHE Jirau) e o SAE (UHE Santo Antônio) sobre a 

situação da cheia do Rio Madeira e seu impacto nas rodovias que estão sob 
influência de seus lagos, considerando que o objetivo das intervenções de 
elevação das respectivas pistas não foi alcançado, uma vez que a situação que 
incidiu neste trechos extrapolou significativamente as previsões apresentadas no 
projeto. 

 
f) À Agência Nacional de Águas: 

f.1  apresentar os estudos hidrológicos que sirvam de base para o dimensionamento 
da elevação do greide da pista para solucionar em definitivo o problema de cheia 
das BR – 364/RO e BR – 319/RO; 

f.2 verificar e, se for o caso, tomar as providências cabíveis, quanto ao atendimento 
das Resoluções ANA 269/2009 e 465/2008, relativas as outorgas de direitos de 
uso de recursos hídricos para as UHEs Jirau e Santo Antônio, especialmente no 
que tange que as rodovias sob sua influência deverão ser realocadas ou protegidas 
contra cheias com tempo de recorrência de até 100 anos, considerando-se a linha 
de inundação à ocasião da implantação dos empreendimentos e considerando-se 
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os efeitos de assoreamento sobre a linha de inundação após o quarto ano de 
operação. 

 
g) Ao Ministério da Saúde, Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

acompanhar as ações desenvolvidas, tomando as providências que julgar pertinentes, 
no sentido de auxiliar os entes federados no enfrentamento da calamidade. 

 
8.2 Após os esclarecimentos e manifestações dos gestores, propomos também o 
encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República para que avalie, com o auxílio 
da SEDEC/MI e demais órgãos federais que têm atuação nesse tipo de desastre, da 
possibilidade de coordenar gabinete de crise, a exemplo do que ocorreu para o 
acompanhamento dos efeitos das enchentes em Alagoas e Pernambuco (2010), ou designar 
órgão federal que desempenhe tal atividade de coordenação estratégica. 
 
 
 
 
 


