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SANTIAGO CANTON 
Secretario Executivo  
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Washington D.C. 
 
 
 
Referencia:  Solicitacão de Medidas Cautelares em favor de Comunidades tradicionais da 

bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. 1 
 
 
As comunidades Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17, Arroz Cru e Ramal das Penas, 
representadas, por Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) Prelazia do Xingu, Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), Sociedade Paraense de Direitos Humanos (SDDH), Justiça 
Global, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), vêm respeitosamente 
perante esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“CIDH” ou “Comissão”), requerer 
Medidas Cautelares, em conformidade com o estabelecido no artigo 25 do Regulamento da 
Comissão, em favor das comunidades tradicionais e indígenas supramencionadas, todas as quais 
vivem ao redor e/ou ás margens do rio Xingu, Estado do Pará, Brasil.  

A presente denúncia diz respeito a iminentes e graves violações de direitos humanos 
previstos na Convenção Americana, que causarão danos irreparáveis às comunidades 
mencionadas. Trata-se de uma situação de urgência e gravidade, tendo em vista o início da 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte) no Rio Xingu no Estado do 
Pará, Brasil, especialmente pela liberação da Licença de Instalação que ocorrerá no dia 15 deste 
mês. Este projeto ameaça impactar irremediavelmente a vida e a integridade dos indígenas e 
ribeirinhos que ali vivem tendo em vista o deslocamento forçado, a insegurança alimentar e 
hidrológica, com a perda de água potável, o aumento de doenças, ameaças de invasões às terras 
indígenas e o aproveitamento ilegal de recursos naturais, o aumento da pobreza e a migração 
desordenada, que sobrecarregará os sistemas de saúde, educação e segurança pública. Apesar da 
gravidade e irreversibilidade dos impactos da obra para as comunidades locais, não foram 
realizadas as medidas adequadas para garantir a proteção dos direitos das mesmas nem do meio 
ambiente. 

O começo da construção é iminente apesar de não cumprir com as normas nacionais e 
estandartes internacionais. Além disso, o projeto não cumpriu com o processo de requerimento 
do consentimento livre, prévio e informado nem consulta com as comunidades atingidas, apesar 
de que afetará milhares de pessoas, incluindo comunidades indígenas, alguns em isolamento 
voluntário. Dado que as medidads solicitadas no Brasil não têm sido efetivas, a intervenção da 
Comissão é imperiosa para evitar a concretização das violações. 

                                                 
1 Todos os documentos e anexos mencionados serão enviados à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no prazo 
de sete dias, a contar do envio desta petição por meio eletrônico e fax 
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Por fundamentos de fato e de direito que detalhamos a seguir, solicitamos à honorável 
Comissão Interamericana que outorgue o pedido de Medidas Cautelares para garantir os direitos 
saúde, alimentação, ao acesso à água, proteção à cultura, propriedade coletiva e individual, ao 
meio ambiente sadio e direitos conexos dos membros das 04 comunidades supramencionadas. 
Assim, solicitamos que sejam outorgadas as medidas visando suspender a construção de 
hidroelétrica de Belo Monte. 

Os peticionários informam a Comissão Interamericana que enviarão petição de 
denúncia contra o Estado brasileiro sobre as violações à Convenção Americana de Direitos 
Humanos, cometidas contras as comunidades ora mencionadas. 

 
I. Descrição do Projeto e das Comunidades Afetadas 

 
A. O Projeto Hidroelétrico Belo Monte e o processo de licenciamento 

Programado para ser a terceira maior represa do mundo2, Belo Monte tem criado polêmica 
há mais de 20 anos e está atualmente sob pressão do governo federal para avançar. O 
megaprojeto atualmente aprovado consiste de três usinas e irão formar dois reservatórios que 
inundarão mais de 516 km2 de terra, dos quais 400 km2 são de floresta nativa. Para que sejam 
alimentadas as usinas, até 80% do rio Xingu será desviado de sua rota original através de dois 
grandes canais artificiais de 500 metros de largura por 52 km de extensão.3 Este desvio 
efetivamente secará um trecho de 100 km do rio Xingu conhecido como “Volta Grande do 
Xingu” onde estão localizadas três comunidades indígenas, Arara da Volta Grande, Paquiçamba e 
Juruna do Km 17, e várias comunidades ribeirinhas. São elas: Vila da Ressaca, Ilha da Fazenda, 
Garimpo do Galo, Garimpo do Itata, Paratizão, Paratizinho, Arroz Cru (que por sua vez 
compreende as comunidades de São Pedro, Santa Luzia e Mangueiras).4  Estimativas oficiais 
indicam que o projeto iria deslocar mais de 20.000 pessoas, embora vários peritos tenham 
contestado este número como subestimado posto que não inclui as famílias forçadas a se mudar 
devido à escassez de água na área da Volta Grande.5 

                                                 
2 O projeto de hidroelétrica do Belo Monte apresentado pela Eletrobrás prevê a geração de até 11.233 MW (4.719 MW de energia 
firme), contudo este potencial energético é questionado por pesquisadores independentes, que afirmam ser o potencial energético 
da hidroeletrica de Belo Monte equivalente a uma potência firme de 4.719 MW. A energia firme trata-se do valor médio de 
energia que uma usina é capaz de gerar ao longo do período crítico do sistema. LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José 
Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações 
de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. Rio de Janeiro, abril de 2010. Anexo: 01 
3 Após o leilão, o consorcio vencedor passou a fazer apresentações do projeto com modificações. A proposta atual apresenta um 
só canal de derivação. Esta modificação é grave, pois tais mudanças na obra de engenharia não tiveram seus impactos 
socioambientais avaliados pelo IBAMA, (órgão licenciador) então, desconhecemos quais serão as consequências para as 
comunidades da região. 
4 Ver Vídeo de simulação da UHE de Belo Monte e seus impactos socais e ambientais às comunidades – Anexo 02 
5 A. Osvaldo Sevá Filho: “Além desses cidadãos, que podem estar compilados nos estudos do EIA, perfazendo um subtotal de 
pouco mais de 2 mil moradores, devem ser lembrados outros milhares de cidadãos moradores dos municípios de Altamira, Vitoria 
do Xingu, Senador Jose Porfírio e Anapu no Estado do Pará, que serão prejudicados em suas moradias, suas posses, benfeitorias e 
propriedades, em suas atividades econômicas estabelecidas e em seus direitos elementares de acesso aos locais costumeiros e de 
circulação por via terrestre e por via fluvial – sem que sejam considerados como afetados ou atingidos pelas obras do pretendido 
projeto Belo Monte.” MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto 
Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pág.. 131. Anexo 03 
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Mapa 1, Área de reservatório previsto para a UHE Belo Monte, Fonte RIMA, pg. 17 

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) sobre o projeto de UHE de Belo Monte, o 
trecho da Volta Grande do Xingu, localizado entre a barragem do sítio Pimental e a casa de força 
principal (sítio Belo Monte) vai ter a quantidade de água diminuída por causa do desvio de águas 
para a formação do Reservatório dos Canais. Este trecho é denominado pelo EIA como “Trecho 
de Vazão Reduzida” (TVR). Para mitigar os impactos da vazão, foi apresentado o Hidrograma 
Ecológico do Trecho de Vazão Reduzida (HE) em que apresentaram dois hidrogramas, HE I com 
vazão máxima de 4000 m3/s e HE II com vazão máxima de 8000 m3/s. 

 
Mapa 2, Trecho de Vazão Reduzida, Fonte RIMA, 
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Contudo, como se explicará com mais detalhe na seção III, existem sérias preocupações 
sobre a possibilidade de que estas vazões propostas possam manter a viabilidade do ecossistema 
da Volta Grande, e, portanto, afetar irremediavelmente a vida das comunidades que habitam ali. 
Como se pode notar na tabela abaixo, estes níveis estão abaixo do considerado mínimo histórico 
das vazões do Rio Xingu nos meses de cheia. De fato, nos últimos 70 anos, houve somente três 
vezes no quais a cheia de abril estava abaixo de 14.000 m3/s.6 

 

 
Fonte: EIA, pg. 53, Tabela 4.2.2-2 

 

O Complexo Hidrelétrico Belo Monte é a terceira tentativa do governo brasileiro de 
construir uma barragem na área do rio Xingu. O projeto inicial, anteriormente nomeado de 
represa de Kararaô, foi apresentado no final dos anos 70 durante a ditadura militar. Por razão das 
mobilizações nacionais e internacionais lideradas pelos indígenas Kayapó, que manifestaram sua 
oposição pelos possíveis impactos ambientais e sociais que se gerariam, o governo suspendeu o 
projeto. Em 1999, iniciou-se uma segunda tentativa de implementação do megaprojeto. Uma 
equipe de pesquisadores, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), foi contratada por membros do governo para realizar 
avaliações de impacto ambiental, a fim de cumprir uma das exigências do processo de 
licenciamento ambiental estadual que seria efetuado pela Secretaria Executiva de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará (SECTAM). Os termos deste acordo e a tentativa 
de obter uma licença ambiental no âmbito estadual levaram ao ajuizamento de uma ação civil 
pública pelo Ministério Público Federal, cuja decisão garantiu à suspensão do processo de 
licenciamento ambiental7. Entretanto, em 22 de janeiro de 2007, durante o seu segundo mandato, 

                                                 
6 Estudo de Impacto Ambiental. Pág. 52, tabela 4.2.2-1. Anexo 04 
7 A legislação nacional dispõe que a competência para o licenciamento ambiental é exercida por todos os entes da federação, por 
meio dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Na tentativa de efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento ambiental, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) editou a Resolução 237/97, que estabelece 
critérios para a repartição das competências: “Art. 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o art. 10 da Lei n.º 
6.938/81, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional a saber: I- 
localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona 
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União; II- localizadas ou 
desenvolvidas em dois ou mais estados; III- cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de 
um ou mais Estados. O rio Xingu nasce na Região leste do Estado do Mato Grosso, fertilizando várias Terras Indígenas e não 
indígenas, deságua no rio Amazonas, através de uma foz de 5 Km de largura ao sul da Ilha de Gurupá, no Estado do Pará. Assim, 
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o Presidente Luís Inácio Lula da Silva resolveu retomar o projeto da represa de Kararaô, 
renomeado-o Belo Monte e usando-o como parte do Programa de Aceleração de Crescimento 
(PAC), do seu governo8. Assim, o processo de licenciamento foi retomado, e o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) foi conduzido pelo órgão federal responsável de assuntos ambientais, o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). 

O licenciamento ambiental no Brasil dá-se mediante a concessão de três tipos de Licenças, 
que são: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, as quais podem ser 
expedidas isoladamente ou sucessivamente. A Licença Prévia (LP) constitui a primeira etapa do 
licenciamento ambiental. Nesta fase, é atestada a viabilidade ambiental do projeto e aprovada a 
sua concepção. O EIA denominado Estudo de Impacto Ambiental acompanhado do Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) são aplicados aos empreendimentos e atividades impactantes 
citados no segundo artigo da Resolução CONAMA - Geoambiental N° 001, de 23.01.19869. O 
EIA deverá no mínimo contemplar quatro atividades técnicas10. Em seguida, o EIA é apresentado 
através de audiências públicas à sociedade. Só então o órgão licenciador revisa o EIA, os 
resultados das audiências públicas e as considerações da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
órgão federal encarregado de assuntos indígenas para os casos que afetem indígenas, para aprovar 
ou não a LP. Nesta fase ainda, leilões são realizados para selecionar os empreendedores do 
projeto e os programas e planos de mitigação são criados para minimizar os impactos do projeto. 
Este compreende um momento crucial, tendo em vista a irreversibilidade de alguns impactos.11 

A Licença de Instalação, que corresponde à segunda fase do licenciamento ambiental, 
autoriza a instalação do empreendimento de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as condicionantes, da qual constitui motivo 
determinante. Para a aprovação desta licença, é necessário que os empreendedores apresentem 
um último estudo sobre impactos e planos de mitgação, o Projeto Básico Ambiental (PBA). Esta 
licença permite a instalação e, ou, ampliação de um empreendimento. O que permitirá a 
implantação do canteiro de obras, movimentação de terra, construção de vias, edificação de infra-
estruturas e instalações de equipamentos.12 

A Licença de Operação autoriza a operação do empreendimento e, ou, a realização da 
atividade impactante. Isto se dá após a verificação do efetivo cumprimento do que consta na 
Licença Prévia e de Instalação.13 

Não obstante o que dispõe a legislação, a evolução do projeto UHE de Belo Monte foi 
marcada por diversas irregularidades e pressões que detalharemos na seção IV. O EIA-RIMA foi 

                                                                                                                                                              
o bem afetado pela construção da UHE Belo Monte é da União. Portanto, o licenciamento ambiental somente poderia ser 
realizado pelo IBAMA, nunca pelo órgão estadual. Dessa forma, o Convênio com a finalidade de a FADESP realizar o 
EIA/RIMA da UHE Belo Monte não é válido, o que motivou a Ação Civil Publica do Ministério Público Federal e inviabilizou a 
segunda tentativa de construção de UHE de Belo Monte. 
8 O PAC é um conjunto de medidas que visava a aceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira, com previsão de 
investimentos de mais de 500 bilhões de reais para os quatro anos do segundo mandato do presidente, além de uma série de 
mudanças administrativas e legislativas. O PAC previa um crescimento do PIB de 4,5% em 2007 e de 5% ao ano até 2010, apesar 
de que prevê uma inflação maior, de 4,5%. 
9 Disponível na página eletrônica do Ministério do Meio Ambiente: www.mma.gov.br  
10 São elas: a) o diagnóstico ambiental, b) o prognóstico das condições ambientais com a execução do projeto, c) as medidas 
ambientais mitigadoras e potencializadoras a serem adotadas, d) o programa de acompanhamento e monitoramento ambiental. 
11 Para mais sobre o processo de licenciamento e a definição de impactos segundo a normatividade nacional: SILVA, E., SILVA 
C. L. “Impacto Ambiental”. Disponível em: < http://www.agais.com/impacto.htm> 
12 Idem 
13 Ibidem 
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produzido às pressas e ligeiramente exposto à população afetada. Apesar do tamanho do 
documento (36 volumes e mais de 20.000 páginas), a sociedade civil organizada reuniu um grupo 
de especialistas para fazer uma avaliação das alternativas e conclusões apresentadas pelos 
consultores contratados pelas empresas interessadas na obra.14 Tal grupo evidenciou uma 
ausência de investigações fundamentais, e apresentou um conjunto de preocupações e 
questionamentos essenciais que o EIA-RIMA não havia enfrentado, para determinar a viabilidade 
do projeto.  

Ademais, as observações feitas por outro painel de especialistas independentes, técnicos do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apontaram 
através do Parecer N° 114/2009 - IBAMA, de 23 de novembro de 2009, que em “vista o prazo 
estipulado pela Presidência, esta equipe não concluiu sua análise a contento. Algumas questões 
não puderam ser analisadas na profundidade apropriada, dentre elas as questões indígenas e as 
contribuições das audiências públicas.”15 

Não obstante, a Licença Prévia (LP) Ambiental foi outorgada pelo IBAMA, no dia 1 de 
fevereiro de 2010, revelando a forte vontade política do Estado brasileiro em implementar o 
projeto de UHE Belo Monte em brevíssimo tempo e a falta de análise e avaliação do projeto a 
contento. 

Hoje as obras encontram-se na iminência de serem construídas, ainda que as demais 
licenças não tenham sido outorgadas. Tal feito seria possível com a liberação de uma Licença 
Parcial de Instalação, uma modificação especial ás normas ambientais brasileiras, que abre a 
possibilidade de iniciar as obras sem o cumprimento das medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes do projeto1617. (Ver seção II).  Isto já ocorreu com outros casos de grandes 
represas que são parte do PAC, como é a represa de Jirau.18 

 
B. Comunidades afetadas 

 
Entre as comunidades que serão afetadas pelo projeto UHE de Belo Monte estão as 

comunidades indígenas de Arara da Volta Grande e Juruna do Km 17, e as comunidades 
ribeirinhas de Arroz Cru e Ramal das Penas. Os Arara da Volta Grande estão localizados na 
margem direita na Volta Grande do Rio Xingu, e tem seu território declarado desde 2008 pela 
FUNAI, contudo ainda não foi regularizado.19 Atualmente são 110 pessoas membros dessa 
comunidade. A área Indígena Juruna do km 17 fica no município de Vitória do Xingu. Seu povo 
é de etnia Juruna, formada por 48 pessoas. A regularização do seu território encontra-se pendente 

                                                 
14 O painel de especialistas é formado por 38 especialistas de universidades e instituições nacionais e internacionais. 
MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, Anexo 03 
15IBAMA. Parecer 114/09 de 23 de novembro de 2009, pág. 2417. O IBAMA é um órgão Federal responsável por coordenar, 
executar, fazer executar, fiscalizar, preservar e conservar de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) realiza licenciamento ambiental para atividades e obras de impacto nacional 
ou regional. Anexo 05 
16 Licença Prévia 342/2010 Anexo 06 
17 Parecer da FUNAI no 21/2010, de 30 de setembro de 2009. Anexo 07 
18KOPAS, J., PUENTES, A., Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? Bogotá, Colômbia: AIDA, 
2010, pp 50-61. Disponível em: http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas 
19 A regularização das terras indígenas é uma condicionante estipulada pela Funai para o projeto. Ver Parecer da FUNAI no 
21/2010 Anexo 07 
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na FUNAI. Esta área tem como curso d’água principal o igarapé Boa Vista, que deságua no rio 
Xingu, abaixo da localização proposta para a casa de força principal do UHE de Belo Monte.  

A ausência de regulamentação fundiária dessas áreas torna a situação dos peticionários mais 
vulnerável. A FUNAI apontou a necessidade de estudos mais detalhados para as Terras Indígenas 
Paquiçamba, Arara da Volta Grande do Xingu, e para a Área Indígena Juruna do km 17.20 Estes 
estudos ainda estão pendentes.  

Além das comunidades indígenas de Arara da Volta Grande e Juruna do Km 17, a bacia do 
rio Xingu inclui mais 27 Terras Indígenas formalmente reconhecidas entre os estados do Pará e 
Mato Grosso. Em total, estas terras reúnem 24 etnias diferentes e mais de 20.000 pessoas, 
incluindo os que vivem em isolamento voluntário21. A usina afetará gravemente pelo menos 10 
dessas terras indígenas22 e implicará em dificuldades para todos os povos que dependem do rio. 

Por outra parte, a hidroelétrica afetará a numerosas comunidades tradicionais de famílias 
ribeirinhas e de agricultores familiares que também dependem do rio e de seu ecossistema para 
sua subsistência. As comunidades Arroz Cru e Ramal das Penas são exemplo disso. Estas 
comunidades têm uma população de aproximadamente 306 famílias (em média 6 integrantes por 
família, contabilizando cerca de 1.836 pessoas) a maior parte delas são pescadores e agricultores. 

A comunidade do Arroz Cru está localizada na margem esquerda do rio Xingu, próximo a 
Ilha do Pimental, comunicando com a Transamazônica através do Travessão do km 27 (ver 
mapa) e do Ramal das Penas, localizado na margem esquerda do rio Xingu, no final do Travessão 
do km 45, que será inundada em sua totalidade pelo reservatório da usina principal do projeto. 
Ambas formam parte também de uma comunidade maior de famílias que moram em toda a 
extensão do rio Xingu. Estima-se um total de 30 mil moradores entre pescadores, agricultores e 
extrativistas remanescentes da exploração da borracha na região que vivem nas ribeiras do rio. 
Além disso, existem milhares de agricultores familiares que ocupam as margens das rodovias 
federais BR-163 e BR 230, mais conhecidas como estrada da Transamazônica, assim como 
outros pequenos, médios e grandes agricultores que são atingidos pelos impactos do projeto.23 

Importante ressaltar que as comunidades do Arroz Cru e Ramal das Penas são comunidades 
que estão localizadas na área de instalação do canteiro de obras, na Volta Grande do Xingu, o que 
representa necessariamente o seu deslocamento involuntário. Estas comunidades tem o rio Xingu 
não só como sua fonte de subsistência física, mas também como fonte de definição cultural 
segundo seus costumes e tradições. 

 

 

 

 

                                                 
20 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 46.Anexo 03,  
21 Sobre indígenas isolados ver MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo 
de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 62-63.Anexo 03  
22 Além das Terras Indígenas de Arara da Volta Grande do Xingu e Juruna do km 17, o projeto afetará às terras de Paquiçamba, 
Trincheira Bacajá, Kararaô, Arawaté/Igarapé Ipixuna, Koatinemo, Cachoeira Seca, Arara e Apyterewa, 
23 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 6.Anexo 03 
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B.1. Importância do meio ambiente e ecossistema do Rio Xingu para as 
comunidades indígenas e ribeirinhas 

 

A região do rio Xingu é um ecossistema único que traz benefícios importantes e 
imensuráveis para a vida e cultura das comunidades que dependem dele. Para estas populações, 
entre eles indígenas, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, quilombolas e agricultores familiares, 
a natureza é mais que uma fonte de subsistência, representando sua própria identidade como 
povo.24 

A Bacia do rio Xingu é única no mundo por seu alto nível de biodiversidade.  O rio é um 
dos afluentes do sistema amazônico com maior diversidade de peixes e de ambientes aquáticos, 
condicionada por extensas e complexas redes de ilhas, pedrais e florestas fluviais situadas entre a 
zona sedimentar da bacia amazônica ao norte e a zona do planalto central brasileiro, ao sul25. A 
bacia hidrográfica do Xingu soma 51 milhões de hectares, dos quais 27 milhões formam o 
corredor de Sociobiodiversidade do Xingu, um dos maiores blocos de área protegida da 
Amazônia brasileira com Terras Indígenas e Unidades de Conservação Estaduais e Federais. São 
ao todo 15 Unidades de Conservação com áreas (totais ou parciais) dentro da Bacia, 30 Terras 
Indígenas com a presença de 24 povos e línguas diferentes. São mais de 20 mil indigenas nas TIs 
e mais de 13.000 extrativistas nas 4 Reservas Extrativistas (RESEX)26, todas localizadas na área a 
ser impactada pela obra.27 

Para todas as comunidades que moram lá, às suas margens, o rio é parte essencial da sua 
vida material e social, sendo a biodiversidade existente utilizada de forma sustentável, pois é 
fonte de alimento, locomoção e cultura. Rios, lagos, "igarapés", manguezais "igapós", 
corporificam a identidade do homem e da mulher da Amazônia, que por meio do manejo 
tradicional de uma variedade de animais e plantas, ganham a sua subsistência, e a contínua 
reprodução dos recursos naturais28.  

Entre as práticas tradicionais de subsistência que realizam estas comunidades, destacam-se 
o uso do rio para a pesca artesanal, para a navegação e transporte, e como fonte de água potável 
fundamental.  O rio Xingu e seus afluentes são fundamentais para a população regional, 
permitindo o acesso à escolas, centros de saúde e intercâmbios comerciais. O EIA reconhece a 
importância dessas fontes para as comunidades locais:  

“A atividade da pesca, entretanto é bastante difundida e os dados revelam sua 
importância como atividade complementar para a base da alimentação..., entre 
as formas de utilização do rio Xingu (...), a pesca e o transporte, correspondem, 
respectivamente a 72,90% e 67,09% do total dos grupos domésticos. Salienta-se, 
o uso do rio Xingu para atividades de lazer por 67% dos grupos domésticos, 

                                                 
24Informação disponível na página eletrônica: http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/nt/nt0180_full.html> 
25 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 138.Anexo 03 
26 Reservas Extrativistas, chamadas de RESEX, são tipos de Unidades de Conservação criadas pela legislação brasileira para uso 
sustentável de comunidades tradicionais dedicadas principalmente a extração sustentável dos recursos naturais (Lei 9.985 de 
2000. Art.18). 
27 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 6.Anexo 03 
28 GONÇALVES, Lourdes; LEITÃO, Wilma; FIUZA DE MELLO, Alex. Povos das águas: realidade e perspectiva na Amazônia. 
Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1993. 
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seguidos, em ordem de grandeza, por atividades de lazer e usos domésticos 
como lavar roupa, banho diário, e beber e cozinhar.”29 

Isso também é o caso das comunidades Juruna do Km 17, Arara da Volta Grande, Arroz 
Cru e Ramal das Penas, que dependem totalmente do rio para essas necessidades básicas. A 
possibilidade de extinção ou diminuição expressiva de espécies de peixes, principal alimento 
destas comunidades e demais populações indígenas e ribeirinhas que vivem no entorno do rio 
Xingu, tanto na Volta Grande quanto a montante, causará uma situação de insegurança alimentar 
para os grupos da região. Por tanto, isto afetará sua qualidade de vida e poderia agravar sua 
situação de vulnerabilidade. É importante ressaltar que o meio ambiente e os recursos naturais 
são mais do que uma fonte de subsistência para as populações tradicionais da Amazônia; 
representam sua própria identidade como povo. Sua identidade é marcada pela relação com o 
território ancestral, que define parte das suas tradições sociais, culturais e econômicas, 
diferenciando-as das demais comunidades. Neste sentido, decidiu já a Corte Interamericana no 
caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua: 

“(…) A estreita relação que o indígena tem com a terra deve ser reconhecida e 
entendida como a base fundamental da suas culturas, sua vida espiritual, sua 
integridade e sobrevivência econômica. Para as comunidades indígenas, a 
relação com a terra não é apenas uma questão de posse e de produção, mas um 
elemento material e espiritual que devem gozar plenamente, inclusive para 
preservar seu legado cultural e transmitir às gerações futuras”.30 

Assim como o território, o Rio também é um elemento constitutivo da identidade das 
populações tradicionais da Amazônia. Os bens que estas comunidades aproveitam do rio não são 
importantes apenas para a sua sobrevivência física, mas são também para definir-se culturalmente 
como povo e viver segundo seus costumes e tradições. Com as mudanças irreversíveis derivadas 
da contenção do rio, os povos da região terão suas formas de vida totalmente alteradas. Isto se 
agrava por que, como se explica mais adiante, no EIA não estão incluídas todas as conseqüências 
da existência da represa na vida das pessoas, nem explícitos os planos de mitigação e 
compensação que seriam possíveis prever e planejar em conjunto com as comunidades 
impactadas.31  

 
II.  Urgência derivada do iminente início da construção  

 

O início das obras da UHE Belo Monte é iminente. Ainda que não tenha sido fixada uma 
data precisa para o início da construção, numerosas declarações de autoridades do governo 
federal e representantes do consórcio, assim como ações levadas ao cabo, indicavam os meses de 
setembro e outubro como possível período para início das obras. Apesar de que a construção não 
começou durante estes meses, é evidente que o projeto é prioritário para o Governo. A previsão 
para a aprovação da Licensa de Instalação é este dia 15 de novembro a fim de que as obras posma 
começar. Já que muitos dos impactos previstos começariam a ter efeito desde o inicio das obras, e 
da evidente dificuldade de suspende-las uma vez iniciadas, existe uma clara indicação que a 

                                                 
29 Estudo de Impacto Ambiental vol.24, pág..121 Anexo 04 
30 Corte IDH, Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentença de 31 de Agosto de 2001. Parágrafo 149 
31 Neste sentido ver MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto 
Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 6.Anexo 03 
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iminência do início da construção conduziria a uma situação urgente; daí a necessidade de 
concessão das Medidas Cautelares ora solicitadas. 

Em abril de 2010, o então presidente do consórcio Norte Energia, grupo vencedor do 
leilão, declarou que a instalação do canteiro de obras da usina deveria ocorrer entre setembro e 
outubro: 

“Além de dependermos ainda da licença para instalação, que será fornecida pelo 
Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis], levará tempo para que a mobilização de máquinas e trabalhadores 
seja feita. Nossa expectativa é de que o canteiro de obras seja montado entre 
setembro e outubro”.32 

De igual forma, o então ministro das Minas e Energia garantiu, em abril de 2010, que a 
Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, terá suas obras iniciadas, no máximo, em setembro do 
corrente ano.33   

Em 26 de agosto de 2010, o presidente Lula assinou decreto que autoriza a concessão da 
exploração do potencial hidrelétrico da usina no rio Xingu. Com isso, o consórcio Norte Energia, 
que venceu em abril de 2010 o leilão para a construção da hidrelétrica, fica autorizado a iniciar as 
obras. Neste sentido, o Decreto de 26 de agosto de 2010: “outorga à empresa Norte Energia S.A. 
concessão de uso de bem público para exploração do potencial de energia hidráulica, denominado 
Usina Hidrelétrica Belo Monte, em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, e dá outras 
providências.” 34 O consórcio é composto por 18 empresas, tendo Eletrobras, Chesf e Eletronorte 
como principais acionistas, que poderá explorar o potencial hídrico da usina por 35 anos. 

No ato de assinatura do decreto, o presidente Lula declarou: 

“A primeira turbina vai funcionar em dezembro de 2011 e a obra deverá ficar 
pronta ainda em março de 2012. Portanto, Zimmermann [Márcio Zimmermann, 
ministro de Minas e Energia], teremos aí menos de 20 meses com turbinas 
funcionando e não 30 meses como você disse.”35 

O decreto outorga à empresa Norte Energia S.A. concessão de uso de bem público para 
geração de energia elétrica, com vistas à exploração de potencial de energia hidráulica, por meio 
da Usina Hidrelétrica Belo Monte, e as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito 
da central geradora, em trecho do Rio Xingu, no Município de Vitória do Xingu, no Estado do 
Pará. Representa a penúltima etapa formal para a montagem do canteiro de obras e início da 
construção. 

                                                 
32 Agência Brasil. Obras em Belo Monte começam até outubro. 25 de abril de 2010. Disponível em: 
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-verdes/obras-em-belo-monte-comecam-ate-outubro-25042010-3.shlDisponível em: < 
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-verdes/obras-em-belo-monte-comecam-ate-outubro-25042010-3.shl>. Anexo 08 
33 Diário do Pará. Obras da usina de Belo Monte iniciam em setembro. 24 de abril de 2010. Disponível em: 
<http://www.diariodopara.com.br/N-87266-OBRAS+DA+USINA+DE+BELO+MONTE+INICIAM+EM+SETEMBRO.html> 
34 Decreto de 26 de agosto de 2010. Anexo 10 

35 Correio Braziliense. Belo Monte tem concessão assinada e promete operar a turbina em 2011.. 27 de agosto de 2010. 
Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/08/27/economia,i=210034/BELO+MONTE+TEM+CONCESSAO+
ASSINADA+E+PROMETE+OPERAR+A+TURBINA+EM+2011.shtml>. Anexo 11 
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E logo após a assinatura do decreto, o presidente da Norte Energia reiterou que “a meta é 
começar o canteiro de obras logo após a emissão da licença de instalação pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o último requisito pendente 
para o início da construção da usina.”36 

Também o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou no dia 26 de 
agosto (quando da assinatura do decreto), que o consórcio Norte Energia comunicou 
publicamente a pretensão de antecipar a operação comercial da hidrelétrica de Belo Monte e já 
apresentou documentação completa, faltando apenas a licença do IBAMA. Informou ainda que se 
o consórcio não conseguir a licença de instalação, pretende obter pelo menos a licença parcial de 
instalação, do mesmo modo que fez a Energia Sustentável do Brasil para a hidrelétrica de Jirau, o 
que permite a instalação do canteiro de obras, tornando a obra um fato consumado, 
independentemente do aprofundamento dos estudos necessários e requeridos pelo IBAMA e a 
FUNAI.37  

As declarações de autoridades do Estado e o estágio avançado do processo de 
licenciamento demonstram a iminência do início das obras da usina. A situação agrava-se porque 
os inúmeros problemas apontados em todo o processo de licenciamento até então (e expostos ao 
longo desta petição) não foram considerados pelo IBAMA. Especialistas, organizações da 
sociedade civil, comunidades indígenas e de ribeirinhos teceram críticas e falhas que não foram 
considerados pelo Estado brasileiro. Válido ressaltar que técnicos do IBAMA indicaram diversas 
incongruências e omissões no EIA e complementações posteriores apresentadas pelo consórcio. 
Em 26 de janeiro de 2010, o Parecer 06/2010 da equipe técnica do IBAMA fez uma análise 
crítica sobre a viabilidade ambiental do empreendimento e concluiu: 

 
“Conforme o exposto ao longo deste Parecer e do Parecer n° 114/2009, esta 
equipe alcançou as seguintes conclusões: 
(...) 
2. A análise da viabilidade do empreendimento ficou prejudicada pela: 
(...) 
3. A implementação de muitos dos planos ambientais propostos no EIA, além 
das ações exclusivas do empreendedor, está associada a ações efetivas das 
entidades públicas, tais sentido, destaca-se que o Ibama, a despeito de ser 
apontado à sociedade como o responsável pelo “fazer-cumprir” dessas ações, 
não detém o poder de cobrá-las dos demais atores, que não o empreendedor. O 
processo de licenciamento ambiental é insuficiente para garantir a 
efetividade das ações que possam assegurar as condições de viabilidade 
ambiental do empreendimento previstas no EIA. Portanto, um arranjo 
interinstitucional deve ser formalizado para acompanhar a eficácia das 
ações previstas para este empreendimento. 
(...) 
6. O conceito de viabilidade ambiental não encontra na legislação pertinente 
definição que auxilie o analista ambiental a balizar sua decisão, o que propicia 
ampla margem de interpretações e, consequentemente, de questionamentos. 

                                                 
36 Portal da Amazônia. Empresa quer antecipar obra de Belo Monte em seis meses . 27 de agosto de 2010. Disponível em: 
<http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idN=110802>. Anexo 12 
37 Idem. 
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7. A falta de critérios técnicos e legais que expressem a viabilidade 
ambiental, e os diversos interesses, legítimos, mas muitas vezes 
antagônicos, que encontram no âmbito do licenciamento ambiental um 
espaço de discussão política, não propiciam à equipe técnica uma tomada 
de decisão segura sobre a viabilidade de empreendimentos de tamanha 
complexidade.” 38  

 

Entretanto, apenas três dias após este parecer, o IBAMA emitiu outro documento – o 
Parecer Técnico Conclusivo 001/2010, de 29 de janeiro, onde afirma pela “viabilidade do 
empreendimento, não havendo óbices à emissão da licença prévia”, caso cumpridas as 40 
condicionantes apresentadas. E, ratificando este posicionamento, o Conselho Gestor do IBAMA 
afirmou pela adequação do processo aos preceitos técnicos e legais. É importante mencionar que 
as conclusões expressadas pela equipe téctnica do IBAMA anteriormente mencionadas não foram 
atendidas até a publicação do segundo parecer técnico, e continuam sem ser atendidas. Daí 
conclui-se que a despeito das graves contradições internas ao órgão responsável pelo 
licenciamento da obra – em pareceres emitidos sequencialmente - o Estado brasileiro exime-se de 
analisar mais profundamente os graves problemas apontados sobre a obra da UHE Belo Monte, 
tanto pelo IBAMA, quanto pela sociedade civil. Sua posição, em verdade, é garantir a construção 
da usina a qualquer custo, por isso a rapidez na emissão da licença de instalação. 

Para além das declarações de autoridades do Estado e representantes do consórcio, o 
trâmite do licenciamento ambiental junto ao IBAMA também indica que a licença de instalação 
será concedida em breve e consequentemente, o início da construção da usina. Vejamos as fases 
mais recentes do processo de licenciamento ambiental: 

a) em 29 de janeiro de 2010, o IBAMA apresentou Parecer conclusivo sobre a viabilidade 
ambiental de Belo Monte; 

b) em 01 de fevereiro de 2010, a licença prévia foi concedida 39; 

c) em 19 de fevereiro de 2010, o Conselho Gestor do IBAMA reuniu-se e concluiu que o 
“processo de licenciamento foi pautado pela transparência, lisura, e estrita adequação aos 
preceitos técnicos e legais” e ratificou a licença prévia concedida;40 

d) em 21 de julho de 2010, o IBAMA concedeu ao consórcio Autorização para Abertura 
de Picada “para levantamentos topográficos, geofísicos, geodésicos, geológico-geotécnicos 
visando atender e permitir a realização dos estudos necessários à elaboração do Projeto Básico de 
Engenharia e Projeto Básico Ambiental (PBA), na Usina Hidrelétrica de Belo Monte.”41 

e) em 31 de agosto de 2010, o consórcio apresentou o PBA. 

Após a aceitação do PBA pelo IBAMA, resta apenas a concessão da licença de instalação 
para poder iniciar as obras. 

 
Assim, a situação de urgência para a concessão das Medidas Cautelares ora solicitadas é 

evidente. Os mecanismos formais de início das obras de Belo Monte já foram ultrapassados pelo 
                                                 
38 IBAMA, Parecer 06/2010, 26 de janeiro de 2010, pg 20-21. Anexo 13 
39 IBAMA. Licença Prévia n. 342/2010, de 01 de fevereiro de 2010. Anexo 06 
40 IBAMA. Ata de Reunião do Conselho Gestor de 19 de fevereiro de 2010. Anexo 14 
41 IBAMA. Autorização para Abertura de Picada n. 441/2010, Anexo 15 
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Estado brasileiro, sem que se tenham atendido as recomendações técnicas ou realizado avaliações 
integrais. O presidente Lula, o Ministro de Minas e Energia e o presidente do consórcio Norte 
Energia declararam publicamente a iminência das obras, com a instalação do canteiro. A licença 
de instalação está prestes a ser concedida, vez que, o IBAMA já recebeu o Plano Básico 
Ambiental apresentado pelo consórcio, desconsiderando todos os questionamentos anteriormente 
apontados pela sociedade civil, especialistas e técnicos do próprio órgão. Entre os meses de 
janeiro e fevereiro, o Estado brasileiro decidiu pela viabilidade ambiental da UHE de Belo Monte 
e concedeu a licença prévia; entre fevereiro a julho, reforçou o posicionamento anterior de 
viabilidade da obra e emitiu autorização para abertura de picada; em agosto, recebeu o PBA, não 
restando mais qualquer outra etapa para a concessão da licença de instalação.  

 

III.  Impacto sobre a vida das Comunidades de forma grave e irreversível  
 

Desde o início da construção, a usina Belo Monte ameaça impactar negativa e 
irreversivelmente a vida das comunidades Juruna km17, Arara da Volta Grande, Ramal das Penas 
e Arroz Cru, além das outras comunidades que compartem as ribeiras do rio Xingu. Como se 
apresentou anteriormente, estas comunidades dependem do seu território para sua subsistência 
material, para sua existência enquanto grupo e para sua identidade cultural.  

Destacamos aqui apenas alguns dos impactos mais graves que o empreendimento UHE 
Belo Monte causará nas vidas das comunidades que serão atingidas pelos danos que causarão nas 
suas terras, meio ambiente e cultura tradicional. A depender de como o empreendimento se 
concretize, da vazão da água destinada ao UHE Belo Monte, e dos estudos pendentes, 
possivelmente teremos um rol de impactos que serão muito maiores e mais abrangentes do que os 
até então já reconhecidos como graves. Como tem notado alguns expertos sobre o projeto: “A 
magnitude das transformações ocasionadas pelo megaempreendimento de Belo Monte mudará a 
escala das representações dessas populações, ou seja, o seu conjunto de valores, crenças, 
concepções, em relação a todo o seu mundo socio-biótico, que é a base de suas vidas como 
pessoas humanas e como sociedade”42. 

Tanto as comunidades indígenas, como as ribeirinhas e de camponeses que vivem às 
margens do rio Xingu tem uma relação intrínseca com o seu entorno. Numa relação 
positivamente simbiótica, também o meio ambiente da região deve a sua diversidade e a sua 
preservação à presença destas comunidades há centenas de anos. São do rio e da floresta que as 
comunidades obtêm seus alimentos e medicinas.  

A construção da usina de Belo Monte levaria a um processo crescente de desestruturação 
sociocultural. Ademais, grande parte das comunidades são formadas a partir de laços de 
parentesco, de forma que o deslocamento compulsório das comunidades -- somado à sua 
colocação sem qualquer critério em outras comunidades -- conduziria à deterioração não apenas 
da identidade cultural daquelas comunidades, mas também da identidade pessoal e familiar de 
cada um dos seus membros. Trata-se, portanto, de aviltamento da cultura das comunidades e por 
consequência sua forma de vida. 

As seguintes descrições de possíveis impactos se basearam em partes nos mesmos estudos e 

                                                 
42 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, p. 40 Anexo 03 
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documentos proporcionados pelas empresas construtoras ou pelos agentes do Estado brasileiro. 
Quando esses documentos apresentaram falhas ou falta de informações, utilizamos estudos 
alternativos realizados por especialistas em vários temas. Apesar disso hoje ainda faltam 
elementos que precisam ser avaliados com mais profundidade; elementos que devem ser levados 
em conta para a análise da situação. 

Não bastasse a gravidade dos impactos que já estão identificados – considerando a extensão 
do projeto Belo Monte, cabe também destacar impactos que tem ocorrido em outras experiências 
de grandes barragens no mundo e que, por conseqüência, poderiam ocorrer na Volta Grande do 
Xingu também. Para tanto, vale trazer à tona as experiências negativas de outras barragens no 
Brasil e no mundo para demonstrar a probabilidade de tais efeitos. Segundo a Comissão 
Mundial de Barragens (CMB), “as grandes barragens em geral produzem uma série de 
choques violentos ... [que] são mais negativos do que positivos e, em muitos casos, levam a 
perda irreversível de espécies e ecossistemas.”43 Uma investigação recente da ONG “The 
Nature Conservancy” concluiu que os afetados por represas no planeta somam mais de 470 
milhões de pessoas.44 Não tomar as medidas necessárias para evitar, ou mitigar esses impactos, 
implicariam em danos graves para as vidas das pessoas atingidas e a violação de numerosos 
direitos humanos.45  

 
a. Deslocamento forçado das comunidades  

O deslocamento forçado de comunidades é uma das conseqüências negativas mais 
impactantes da construção de grandes barragens no mundo. A Comissão Mundial de Represas 
estimou que até o ano de 2000, as grandes represas haviam deslocado entre 40 e 80 milhões de 
pessoas em todo o mundo.46 Na América Latina, este impacto é considerável, pois até o ano 
2000, aproximadamente 580.000 pessoas haviam sido deslocadas pela construção de 62 grandes 
represas47. Grande parte destes deslocamentos foi compulsório e não respeitou os direitos das 
pessoas afetadas.  

O deslocamento sem consentimento das comunidades provoca graves danos à vida de seus 
membros, pelo qual é reconhecido por violar aos direitos humanos. Como notou o Relator 
Especial das Nações Unidas sobre moradia adequada:  

“Como resultado das expulsões forçadas, muitas vezes as pessoas ficam 
desabrigadas e na miséria, sem meios de subsistência e, na prática, não tem 
acesso real aos recursos legais ou de outra natureza. Os deslocamentos forçados 
estão frequentemente relacionados com danos físicos e psicológicos às pessoas 
afetadas, e tem particulares implicações para as mulheres e as pessoas que vivem 

                                                 
43 Comissão Mundial de Barragens, Barragens e desenvolvimento: Um novo quadro para a tomada de decisões, 2000 Disponível 
em: http://www.unep.org/dams/wcd/report.asp. 
44 RICHTER, B. et. al. Lost in development’s shadow: The downstream human consequences of dams Em: Water Alternatives 
3(2): 14-42, 2010. Disponível em: http://www.water-
alternatives.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=80 Anexo 27 
45 Ver em geral sobre este tema: KOPAS, J., PUENTES, A., Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad?- 
Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas. Bogotá, Colômbia: AIDA, 2010. 
Disponível em: http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas 
46 Comissão Mundial de Barragens, Barragens e desenvolvimento: Um novo quadro para a tomada de decisões, 2000, págs. 16-
17. Disponível em: http://www.unep.org/dams/wcd/report.asp. 
47 MCCULLY, Patrick, Ríos Silenciados.  Santa Fé, Argentina: Proteger ediciones, 2004. 
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em extrema pobreza, crianças, povos indígenas, minorias e outros grupos 
vulneráveis”48. 

Para as comunidades indígenas, estes prejuízos podem ser particularmente graves. No 
estudo de impactos sobre as usinas no Rio Madeira, no estado de Rondônia, Brasil, o sociólogo 
Iván Castellón Qiuiroga já havia previsto o que acontece em casos de deslocamento indígena: 
muitas destas comunidades deslocam-se para cidades fronteiriças e enfrentam a “etnofagia 
cultural”: perda de sua identidade como indígenas, para converterem-se em mão de obra barata 
ou desempregados.49  

Sobre o deslocamento de moradores não-indígenas, na área urbana, assim como nas zonas 
rurais dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, não se sabe para onde serão 
relocadas as pessoas. Tampouco se sabe se as condições dos lugares de reassentamento serão pelo 
menos equivalentes às condições nas quais vivem atualmente; com distância razoável dos centros 
urbanos, garantia de terras produtivas, acesso à transporte, escolas e postos de saúde. Também se 
desconhece se os ocupantes irregulares (aqueles que vivem nas terras, mas não possuem títulos de 
propriedade), estarão incluídos pelos programas de compensação e reassentamento. E, por fim, 
nada se sabe sobre o valor dos bens e benfeitorias que serão reconhecidos para o processo de 
cálculo das indenizações e reassentamento.  

O IBAMA reconheceu enquanto aspecto negativo da construção da usina de Belo Monte: 

“• o afluxo populacional da ordem de 100.000 pessoas para os municípios da 
Área de Influência; a grande extensão do rio Xingu que será submetida à 
redução de vazões (cerca de 100 km), com alterações significativas na 
biodiversidade, serviços e recursos ambientais; 
• transtornos na navegabilidade e no modo de vida das populações ribeirinhas, 
inclusive dos povos indígenas; 
• a inundação de áreas para a formação dos reservatórios; e 
• a remoção de cerca de 20.000 pessoas.”50 

Além disso, não se contemplou as medidas para evitar e mitigar referidos impactos. 
Conforme será demonstrado na Seção IV, o EIA e os planos de mitigação associados com o 
projeto tem muitas falhas preocupantes, como a omissão de informação sobre como seriam 
deslocadas as comunidades de Juruna do Km 17 e Arara da Volta Grande, e demais comunidades 
a ser deslocadas. A iminência do começo das obras somada á ausência destas medidas, evidencia 
a urgência das medidas cautelares para evitar que os danos se concretizem. 

 
b. Danos à saúde das populações afetadas pelo projeto 

 

O megaprojeto de Belo Monte causará drásticas e extensas alterações no meio ambiente que 
afetarão gravemente o direito à saúde e por consequência, o direito à vida da população que vive 
na região afetada pelo empreendimento. Tanto o EIA, como o Painel de Especialistas, o IBAMA 

                                                 
48 KOTHARI, Miloon. Informe del Relator Especial sobre vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida 
adecuado.., U.N. Doc A/HRC/4/18, 5 de febrero de 2007, parág 21 
49 CASTELLÓN QIUIROGA, Ivan El espíritu antropocéntrico de los Megaproyectos hidroeléctricos en la Cuenca del Madera, 
Em: CASTELLÓN QIUIROGA, Iván, Energía, Represas y Salud: La Problemática de las represas em la cuenca del Rio Madera, 
La Paz, Bolivia: Artes Gráficas Sagitario. 2009, p. 22-24. 
50 IBAMA. Parecer n. 06/2010., 26 de janeiro de 2010 Anexo 13 
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e o Ministério da Saúde atestaram os riscos à saúde da população com a construção da usina e a 
grande debilidade de planejamento dos serviços públicos para atender a não somente os 
moradores da região, mas aqueles que migrariam com as obras. 

Sobre o tema da saúde, o EIA expõe:  

“Os principais impactos ambientais sobre a saúde são: exacerbação, dispersão ou 
introdução de doenças e agravos à saúde, principalmente, as doenças de 
transmissão hídrica, as transmitidas por vetores que proliferam na água e as 
predispostas pela migração. Dentre as doenças transmissíveis destacam-se a 
malária, as leishmanioses tegumentar e visceral, dengue, febre amarela e outras 
arboviroses, esquistossomose, filarioses, tuberculose, hanseníase, infecções e 
parasitas intestinais, hepatites virais, febre tifóide e outras salmoneloses, 
leptospirose, cólera, infecção pelo HIV/ AIDS e outras doenças sexualmente 
transmissíveis, etc. 
 
As doenças não transmissíveis mais envolvidas em impactos ambientais de 
projetos hidrelétricos são: intoxicações por mercúrio, por cianobactérias, por 
agentes poluentes e outros; pragas de mosquitos; acidentes e violência como 
acidentes de trabalho e de transporte, violência doméstica e as decorrentes da 
criminalidade, e desordens psicossociais como estresse, abuso de álcool e drogas 
ilegais, além da gravidez na adolescência.”51  
 

A descrição destes impactos evidencia também a afetação especialmente de crianças e 
mulheres, tornando as Medidas em um instrumento que requer especial atenção e proteção pela 
Comissão. 

Entretanto, as ações tanto do Estado brasileiro como do consórcio gestor do 
empreendimento, previstas para impedirem a ocorrência das situações acima descritas, ou ainda 
mitigarem os impactos à saúde da população foram criticadas por especialistas da área52 que 
demonstraram a falta de análise mais apurada e documentos relativos a: i) efeitos que sofrerá a 
saúde na área definida pelo EIA como sujeita à deterioração da qualidade do ar por conta da 
emissão de contaminantes; ii) ausência de levantamento das substâncias químicas inerentes à 
produção de energia elétrica e identificação dos riscos potenciais sobre a saúde; iii) ausência de 
cálculo a respeito das fontes de contaminação, na qual constitui um parâmetro imprescindível na 
elaboração desse tipo de estudos; iv) ausência sobre o tratamento de descontaminação hídrica; v) 
ausência de informação quanto à responsabilidade jurídica da empresa em relação a acidentes de 
trabalho. 

Ademais, os especialistas questionam o programa de saúde e segurança apresentado pelo 
empreendimento e aceito pelo Estado brasileiro, em razão de que não apresenta: i) um sistema de 
acompanhamento de ações e atividades do pronto atendimento; ii) não sugere as ações de saúde 
para o monitoramento dos riscos identificados na população de trabalhadores; iii) não define uma 
metodologia de acompanhamento da população desde o início do EIA até as etapas de 
implementação do projeto; iv) não evidencia os impactos negativos sobre os sistemas municipais 

                                                 
51 Estudo de Impacto Ambiental, volume 33, pagina 398. Anexo 04 
52 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009,  pág.s 81-90. Anexo  03.  
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de saúde da região apesar dos grandes níveis de migrantes que se prevê com a construção do 
empreendimento e do aumento de enfermidades vetoriais e de veiculação hídrica, provocadas 
pela introdução da hidroelétrica; v) não apresenta um sistema de mitigação, financiado pela 
empresa executora do projeto, capaz de afrontar os riscos e doenças que causará, pois, para o 
EIA, a responsabilidade seria do sistema municipal de saúde que sofre de problemas de 
financiamento.53 

O Painel de Especialistas concluiu que o EIA não apresentou uma avaliação adequada dos 
impactos sociais, incluindo nesse contexto os efeitos à saúde da população devido à operação de 
uma hidroelétrica. Não houve, no EIA prioridade de inserção das questões de saúde. Os 
especialistas trazem reflexões sobre a Injustiça Ambiental do projeto: 

 “Constata-se um mecanismo de postergação para as questões sobre o 
tratamento dos efluentes, dos riscos potenciais aos trabalhadores, a 
comunidade e, conseqüentemente, para a saúde pública.” (...) “A exclusão 
dos possíveis impactos à saúde humana e a negação da 
incomensurabilidade dos valores ambientais demonstram a falta de uma 
abordagem ecossistêmica para o complexo problema socioambiental.” (...) 
“A maior carga dos danos ambientais será destinada às populações de 
baixa renda e ao poder público, restará os custos diretos de 
assistência. O progresso técnico-econômico, assim, viola os direitos 
humanos pela deterioração das condições de vida da população e dos 
trabalhadores, pela apropriação dos recursos ambientais com 
exportação de risco entre regiões.” 54 (grifou-se) 

O próprio IBAMA reconheceu a grande debilidade do planejamento dos serviços públicos 
de saúde que possam atender à população afetada por doenças que são conseqüência direta da 
construção da usina. Conforme o exposto no Parecer 06/2010 do IBAMA:  

“3. A implementação de muitos dos planos ambientais propostos no EIA, além 
das ações exclusivas do empreendedor, está associada a ações efetivas das 
entidades públicas, tais como prefeituras, governos estadual e federal, Ibama, 
Funai, Incra, entre outras. Nesse sentido, destaca-se que o Ibama, a despeito de 
ser apontado à sociedade como o responsável pelo “fazer-cumprir” dessas ações, 
não detém o poder de cobrá-las dos demais atores, que não o empreendedor. O 
processo de licenciamento ambiental é insuficiente para garantir a 
efetividade das ações que possam assegurar as condições de viabilidade 
ambiental do empreendimento previstas no EIA. Portanto, um arranjo 
interinstitucional deve ser formalizado para acompanhar a eficácia das 
ações previstas para este empreendimento.” 55 (grifou-se) 

Além dos especialistas independentes, órgãos do governo federal atestaram o potencial 
risco à saúde da população se Belo Monte for construída. A Secretaria de Vigilância em Saúde, 
do Ministério da Saúde, declarou em 4 de novembro de 2009, que “a área para a construção e 
operação da UHE Belo Monte, no Estado do Pará, foi considerada com potencial 

                                                 
53 MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009,  pág.s 81-90 . Anexo  03 
54 Idem 
55 IBAMA. Parecer n. 06/2010, de 26 de janeiro de 2010  Anexo  13  
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malarígeno.” O empreendedor deverá, segundo o Ministério da Saúde, requerer Atestado de 
Condição Sanitária, conforme a legislação nacional.56 Entretanto, informações públicas do 
IBAMA não indicam que o empreendedor até o momento obteve o atestado mencionado.57 Ou 
seja, Belo Monte seria construída sem os devidos cuidados com a saúde da população local, a 
construção e operação da usina foram consideradas com potencial malarígeno e até o momento 
não foram tomadas quaisquer providências para evitar tal impacto.  

Ressalte-se aqui o perigo da malária porque, segundo o Ministério da Saúde, “reveste-
se de importância epidemiológica, atualmente, pela sua elevada incidência na região 
amazônica e potencial gravidade clínica. Causa consideráveis perdas sociais e econômicas 
na população sob risco, principalmente aquela que vive em condições precárias de 
habitação e saneamento.”58 A região amazônica é considerada a área endêmica do país para 
malária. Em 2008 no Brasil, aproximadamente 97% dos casos de malária se concentraram em 
seis estados da região amazônica: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.59 É 
importante ressaltar que aumentos de doenças como malária e dengue têm ocorrido em outros 
casos de grandes represas, como por exemplo, a barragem Itaparica no estado de Bahia, Brasil60, 
o reservatório de Daule-Peripa em Equador61, além de casos em outras partes do mundo62. 

O estado do Pará está inserido na área endêmica de malária, daí a necessidade de redobrar 
todas as ações para garantir que novos casos da doença não surgem de forma expandida. 
Entretanto, não é esta a conduta do Estado brasileiro.  

Conforme exposto, não foram previstas planos e estratégias eficientes para garantir 
atendimento pleno à saúde da população e, por outro lado, o IBAMA em 21 de julho de 2010 
autorizou a abertura de picada para planejamento do canteiro de obras e elaboração do Plano 
Básico Ambiental e não constam informações públicas de que o Ministério da Saúde expediu o 
Atestado de Condição Sanitária da obra.63 O Estado brasileiro apressa-se em autorizar os meios 
para que a Licença de Instalação seja concedida (como a abertura de picada para feitura e 
elaboração do Plano Básico Ambiental pelo empreendimento), mas não há qualquer preocupação 
com os graves impactos à saúde da população, que a construção da usina pode causar, conforme 
exposto. 

E mesmo após a publicização de graves falhas e omissões contidas no EIA, durante o 
processo de licenciamento ambiental,64 o Estado brasileiro manteve posicionamento sobre a 
viabilidade ambiental de Belo Monte. O IBAMA por meio do Parecer Técnico Conclusivo n. 
001/201065 e também por deliberação do Conselho Gestor do órgão decidiu que o processo de 
licenciamento foi pautado “pela transparência, lisura e estrita adequação aos preceitos técnicos e 

                                                 
56 Ministério da Saúde, Secretária de Vigilância em Saúde. Parecer Técnico n. 15/09, de 4 de novembro de 2009 Anexo 16  
57 Informações disponíveis na página eletrônica do IBAMA: www.ibama.gov.br 
58 Ministério da Saúde, Disponível em:< http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1526>. 
59 Idem. 
60 TEIXEIRA, Md. Costa, Epidemia de gastroenteritis en el área de la Represa de Itaparica, Bahía, Em: Boletín de la 
Organización Panamericana de la Salud, vol. 27 no. 3, pp. 244-53 (1993). 
61 Acción Ecológica, Sembrando Desiertos, pp. 53-54 (2006) 
62 Ver por exemplo, SINGH, N;  MEHRA, R.K. y SHARMA, V.P., Malaria and the Narmada-river development in India: a case 
study of the Bargi dam, En: Ann Trop Med Parasitol, vol. 93 no. 5, pp. 477-88 (1999) ou ainda  ALEMAYEHU, T;  YE-EBIYO, 
Y., et al., Malaria, schistosomiasis, and intestinal helminths in relation to microdams in Tigray, northern Ethiopia, En: 
Parassitologia, vol. 40 no. 3, pp. 259-67 (1998). 
63 IBAMA. Autorização de Abertura de Picada n. 441/2010, de 21 de julho de 2010  Anexo 15  
64 Cinco audiências públicas realizadas no mês de setembro de 2009.  
65 IBAMA. Parecer Técnico Conclusivo 001/2010, de 29 de janeiro de 2010  Anexo  17 
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legais.”66  
 

c. Ameaça à Segurança Alimentar da população 
 

O megaprojeto de Belo Monte prevê a redução do nível de água na área denominada Volta 
Grande; em conseqüência, as condições ecológicas e ambientais se modificarão drasticamente, o 
que afetará a mata e a reprodução de peixes e quelônios (répteis/anfíbios). Adicionalmente, a 
enorme quantidade de terra que será extraída e o material de construção contaminarão o rio 
causando perda da ictiofauna. Estas circunstâncias necessariamente causarão prejuízos para a 
segurança alimentar e hídrica da população que vive na região, em particular as comunidades 
riberinhas e os povos indígenas que dependem delas. 

Como mencionamos anteriormente, os planos atuais para a operação do projeto 
hidroelétrico prevêem duas possíveis vazões de cheia: de 8.000 m3/s ou de 4.000m3/s. Contudo, 
o EIA destaca que o nível de 4.000m3/s faria com que a reprodução de alguns grupos de peixes 
torne-se “inviável”.67 Ainda a vazão de 8.000 m3/s, que corresponde ao nível de cheia mais baixo 
historicamente, “não apresenta segurança quanto à manutenção do ecossistema para o 
recrutamento da maioria das espécies dependentes do pulso de inundação, o que poderá 
acarretar em severos impactos negativos, inclusive no comprometimento da alimentação e 
do modo de vida das populações da Volta Grande”.68 

Assim, o EIA reconhece que a vazão ecológica seria insuficiente. O hidrólogo Jorge 
Molina, do relatório do Painel de Especialistas, afirma que “o Hidrograma Ecológico proposto 
está baseado em critérios econômicos (geração de energia) e hidrológicos (respeitar a forma do 
hidrograma), mas pouco ou nada nas necessidades do ecossistema dependente no rio,”69 e 
portanto, tampouco considerando as necessidades das comunidades. 

O IBAMA, por meio da análise técnica do Estudo de Impacto Ambiental70, em 2009, 
concluiu que o hidrograma proposto no EIA não apresenta garantias de que a biodiversidade, 
navegabilidade e condições de vida da população no trecho de vazão reduzida seriam mantidas, 
além de destacar o “grau de incerteza elevado” quanto ao prognóstico da qualidade da água dos 
reservatórios. Conforme expõe o parecer: “Ha um grau de incerteza elevado acerca do 
prognostico da qualidade da água, principalmente no reservatório dos canais”.71 

Especificamente quanto à reprodução dos peixes, fundamentais para a alimentação das 
comunidades, a construção da UHE de Belo Monte também impacta negativamente: peixes 
migratórios precisam de fontes de água corrente e desobstruídas para procriação72, as barragens 
estão entre as principais causas de extinção de espécies de peixes de água doce73. Devido à 
construção de outras barragens no Brasil, a pesca de bagres na bacia de Tocantins-Araguaia 
                                                 
66 Ata de Reunião do Conselho Gestor do IBAMA, de 19 de fevereiro de 2010. Anexo  14 
67 IBAMA Parecer Técnico 114/09 pag. 337 Anexo05 
68 IBAMA Parecer Técnico 6/2010, pag. 9 Anexo 13 
69 S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009 Anexo 03 
70 IBAMA. Parecer técnico 114/09,de 23 de novembro de 2009 Anexo 05 
71 Idem, p.337 
72 Informe da Comissão Mundial de Barragens, pg 84. 
73 REVENGA, Carmen, et al., Watersheds of the World: Ecological Value and Vulnerability, World Resources Institute. 
Baltimore (1998) citando a: HUBBS, C. y PIGG, J., The Effects of Impoundments on Threatened Fishes of Oklahoma, En: 
Annuals of the Oklahoma Academy of Science, vol. 5:133-77, p. 155 (1976). 



20 
 

diminuiu cerca de 70%74 e na barragem de Porto Primavera, a redução foi de 80% rio acima75. 
Assim, o impacto na reprodução dos peixes, afetará não somente a área da Volta Grande da qual 
dependem as comunidades de Arara da Volta Grande, Arroz Cru e Ramal das Penas, mas também 
a comunidade de Juruna do Km 17 que se localiza fora desta área e todas as demais comunidades 
ribeirinhas e indígenas situadas na Bacia do rio Xingu. 

A FUNAI ressaltou este probelma, a respeito à comunidade de Arara da Volta Grande: 

“A existência da pesca comercial feita pelos Arara em remansos do rio Bacajá, 
que poderá ficar prejudicada com a redução da vazão, não foi trabalhada em 
profundidade no estudo, merecendo complementações e detalhamentos, em 
função de sua importância para o grupo, conforme recomendações ao final deste 
parecer. As dificuldades técnicas para a definição mais precisa das espécies que 
serão impactadas pela vazão reduzida não impedem as conclusões que apontam 
para o sério prejuízo que os Arara sofrerão com a eventual realização do 
empreendimento, tanto no que se refere ao aproveitamento comercial dos 
pescados, como em relação à sua importância para a subsistência e segurança 
alimentar do grupo.76” 
 
 

d. Ameaça à Segurança Hidrológica da população 

 

A qualidade da água também não havia sido analisada até então, conforme expôs o IBAMA 
também em janeiro de 2010, que determinou a “reapresentação dos estudos de qualidade da água:  

“As complementações apresentadas pela Eletrobrás estão sob análise de 
especialista contratado pela COPPE. Importante frisar que as informações 
contidas no EIA apontavam problemas de qualidade da água, relacionados 
à presença de metais, eutrofização, proliferação de vetores e mortandade de 
peixes, notadamente no reservatório dos Canais e nos braços a serem 
formados nos igarapés de Altamira (reservatório do Xingu). Desse modo, 
recomenda-se aguardar a manifestação de especialista contratado pela 
COPPE.”77 

 
No dia 27 de janeiro de 2010, os especialistas da UnB (contratados mediante convênio com a 
COPPE), concluíram que  
 

“sobre a análise sobre o texto do documento intitulado “Atendimento ao Oficio 
1251/2009 – Complementações Relativas à Qualidade da Água”, permanecem 
muitas e variadas dúvidas acerca do processo de modelagem matemática 
realizado. O documento possui lacunas e alguns defeitos que são merecedores de 

                                                 
74 McALLISTER, Don, et al., Biodiversity Impacts of Large Dams, p. 15, Revisión Temática II.1 de la Comissão Mundial de 
Barragens (2000). 
75 KUDLAVICZ, Mieceslau, Usinas Hidreletricas: Impacto sócio-Ambiental e Desagregação de Comunidades, En: Revista 
Electrônica da Associación dos Geógrafos Brasileños, v. 02, n. 02, 2005, disponibe en: http://www.cptl.ufms.br/revista-
geo/mieceslau_kudlavicz.pdf. 
76 FUNAI Parecer Técnico nº. 21, de 20 de setembro de 2009 pag. 51 Anexo 07 
77 Idem. 
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correção e de inserções. Houve uma melhora substancial nos procedimentos 
utilizados, mas ainda persiste um alto grau de insegurança sobre os aspectos 
limnológicos e de qualidade da água, principalmente em relação aos dados de 
entrada e de saída dos vários modelos e em relação aos próprios modelos 
utilizados. Face à dimensão do problema e à importância do empreendimento, a 
prudência recomenda que o relatório analisado seja recolhido e devolvido ao 
empreendedor, junto com o presente relatório de análise, solicitando que sejam 
tomadas as providências para elaboração de um novo documento respondendo 
todos os quesitos, esclarecendo todas as dúvidas e aprimorando os aspectos 
falhos apontados. (...) Os analistas são de opinião que não haja nenhuma 
decisão no momento em relação ao empreendimento e sugerem que seja 
dado um tempo maior para realização de qualquer futura análise do 
próximo e renovado documento.”78 

As barragens atuam como barreiras ao fluxo natural dos rios, provocando uma acumulação 
de sedimentos, organismos e outras matérias, que naturalmente, estariam dispersas ao longo do 
rio. O IBAMA reconheceu a existência de alto risco da acumulação de metais perigosos para a 
saúde, particularmente o mercúrio79. O IBAMA também identificou que na atualidade no rio tem 
presença de mercúrio, cromo, níquel, chumbo, e zinco em níveis entre cinco e sete vezes mais 
elevados do que tolerável pela legislação nacional (que podem ser provenientes de formações 
geológicas naturais ou de atividades de mineração na zona).80 Estes poluentes, por alterarem os 
níveis de acidez do rio, podem intoxicar as águas do reservatório e torná-las não potáveis. Além 
destes metais, o IBAMA também assinalou a presença de outras sustâncias como nitratos (tóxico 
para a saúde)81; bactérias de E. Coli (tipicamente relacionadas com matéria fecal)82; pesticidas e 
inseticida como benzeno, aldrin, dieldrin e glisofato83. A acumulação de qualquer destas 
sustâncias pode afetar grave e irreversivelmente a saúde das comunidades que dependem desta 
fonte de água.  

Por outro lado, a acumulação de sedimentos e matéria orgânica no reservatório pode causar 
uma proliferação de algas que cobrirão sua superfície, inutilizando a água84. As algas também 
podem causar aumento de cianobactérias e metalmercúrio tóxico – extremamente perigosos para 

                                                 
78 SOUZA, Marco Antônio Almeida e MINOTI, Ricardo Tezini, Relatório de Analise do Documento Intitulado “Atendimento ao 
Oficio 1251/2009 DILIC/IBAMA – Complementações Relativas à Qualidade da Água” Brasília: UNS, 27 de janeiro de 2010. 
79 Estudo de Impacto Ambiental, volume 33, pagina 398. Anexo 04 
80 IBAMA Parecer Tecnico nº. 114,pág 57-58 Anexo 05 
81 Idem, pág. 55  
82 Ibidem, pág. 56 
83 IBAMA Parecer Técnico nº. 114, pág. 59 Anexo 05 
84 PETTS, Geoffrey E. Impounded Rivers: Perspectives for Ecological Management, p. 54, 79, 159 Chichester, UK: John Wiley 
& Sons, Inc. (1984) citado em: McCULLY, P., Ríos Silenciados. Santa Fe, Argentina: Edição Proteger  p. 45 (2004). 
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a saúde das pessoas e animais85. Estes riscos já foram vistos na usina de Tucuruí86, e têm sido 
identificados no EIA como possíveis impactos no projeto de Belo Monte87. 

A FUNAI manifestou-se sobre o assunto a respeito da comunidade indígena Arara da Volta 
Grande: 

“(...) deve-se ressaltar a questão da oferta e qualidade da água para consumo. Os 
Arara já enfrentam atualmente sérias dificuldades para acessar água potável de 
boa qualidade para o seu consumo. A situação tenderá a piorar muito, levando-se 
em consideração o rebaixamento do lençol freático, exigindo a instalação de 
poços artesianos. A qualidade da água do rio também tenderá a piorar, 
prejudicando o consumo da comunidade.”88 

Em outras palavras, o IBAMA reconhece que o trecho de vazão reduzida implicará na 
manutenção apenas parcial dos habitats do trecho da Volta Grande, com graves impactos sobre o 
ambiente, inclusive as populações ribeirinhas e indígenas que ali vivem. 89 

O Estado brasileiro tem ciência das conseqüências do início da construção de Belo Monte 
para a manutenção das condições básicas de vida da população afetada (água, alimentação, saúde, 
moradia, cultura, entre outros) sem o estabelecimento de impedimentos para que violações a 
direitos humanos ocorram.  
  

e. Impactos decorrentes da migração pelo início das obras 
 

A região onde se pretende instalar o UHE Belo Monte é historicamente marcada por 
projetos governamentais inacabados e por vezes antagônicos, tais como a Rodovia 
Transamazônica e os projetos de assentamento do INCRA realizados nos seus travessões. A 
implantação desses projetos, levando famílias de diversas regiões do Brasil para a região Norte, 
sem a devida assistência técnica e logística, foi fadada ao insucesso. O cenário de abandono 
culminou no favorecimento de atividades produtivas primárias, de baixo valor agregado e que 
muitas vezes apresentam diversos ilícitos, sejam eles trabalhistas, ambientais ou fiscais. A região 
se destaca por atividades extrativistas, como a exploração florestal, mineral e de recursos 
pesqueiros, notadamente a pesca ornamental; por um quadro fundiário desordenado, com 
grilagem de terras; e conflitos emergentes.  

A rede urbana inserida nos limites da Área de Influência Indireta do empreendimento é 
polarizada por Altamira. Os dados das receitas per capita indicam a baixa capacidade de 

                                                 
85 McCULLY, P., Ríos Silenciados. Santa Fe, Argentina:, Edição Proteger  p. 45-46 (2004);. La cianobacteria es una clase del 
reino Bacteria que lleva a cabo fotosíntesis oxigénica, y puede ser tóxica para los animales que viven en el mismo ambiente o 
beben agua que la contiene. El metilmercurio es una toxina para el sistema nervioso central que se puede acumular en las cadenas 
alimenticias. El alto contenido de metilmercurio en los embalses es debido a la acción de las bacterias que se alimentan de las 
plantas y biomasa en descomposición; estas bacterias convierten el mercurio, que se encuentra en los suelos en una forma inocua, 
en metilmercurio tóxico. Comissão Mundial de Barragens (CMB), Barragens e o Desenvolvimento: Um novo quadro para a 
tomada de decisões. pag 121 (2000). Disponível em: http://www.unep.org/dams/WCD/report.asp 
86 LA ROVERE, E. L. y MENDES, F. E. Tucuruí Hydropower Complex Brazil, pp. 69-70, Monografía da CMB (2000) citado en: 
Comissão Mundial de Barragens (CMB), Barragens e o Desenvolvimento: Um novo quadro para a tomada de decisões. pag 122. 
87 Estudo de Impacto Ambiental, volume 33, pagina 398. Anexo 04 
88 FUNAI Parecer Técnico nº 21, de 20 de setembro de 2009, pg. 52. Anexo 07 
89 LISBOA, Marijane Vieira e ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio 
ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte 
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. Anexo 01 
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financiamento e investimentos dos municípios. A infraestrutura e os serviços públicos são 
incipientes, havendo, de uma forma geral, uma grande carência dos serviços básicos para a 
população – transportes, saneamento, energia elétrica, comunicações, segurança pública, 
educação e saúde – recorrente em todos os municípios da Área de Influência Indireta.90 

O UHE Belo Monte se insere nesse cenário e sua construção aumentará a imigração para a 
região da rodovia Transamazônica, estimada em aproximadamente 100 mil pessoas91. Isso 
implicaria quase na duplicação da população atual da região de 119.165 pessoas92, que 
necessariamente vão sobrecarregar o já inoperante sistema regional de serviços públicos de 
saúde, educação, saneamento básico, segurança pública. Contudo, este dado tem sido criticado 
como uma subestimação do número verdadeiro de migrantes que podem ser atraídos pela obra, 
pois não inclui um cálculo de pessoas não contratadas pelos empreendedores, mas quem vêm 
com a esperança de encontrar trabalho; nem o efeito acumulativo das outras mega obras da região 
circundante.93  A FUNAI criticou o EIA e ressaltou que no caso da Usina Santo Antônio em 
Rondônia, Brasil, haviam previsto um contingente de 45 mil pessoas no pico da obra, mais este 
número tem sido superado ainda nas fases iniciais de construção94. Adicionalmente, o 
contingente migratório vai potencializar ainda mais o já acirrado conflito agrário e o 
desflorestamento ilegal que hoje representam sérios problemas na região e sobre os quais não 
existe previsão alguma nos planos de mitigação e compensação de impactos que avalie 
integralmente o conflito histórico por acesso a recursos naturais na região.95 

O Estado brasileiro não fez até o momento uma estimativa efetiva de qual será o fluxo 
migratório decorrente da construção da UHE Belo Monte. Num primeiro momento, o EIA 
indicou uma estimativa de 96 mil pessoas atraídas pela obra – ou seja, a parcela de pessoas que 
deverá se dirigir à Área de Influência Direta do empreendimento, levando ou não sua família 
(cônjuge e filhos), calculada a partir do número de empregos suprido por migrações, isto é, já 
descontados os empregos a serem supridos pelos moradores da região.96 

Complementações posteriores ao EIA, afirmam que “os estudos demográficos indicaram 
que serão mobilizadas pelo empreendimento 96 mil pessoas. Dessas, 23%, ou 22 mil pessoas 
correspondem à população já residente na região e 77% ou 74.000 pessoas deverão ser atraídas 
para a área, de outras localidades do Estado ou mesmo do país. Dos onze municípios que 
compõem a AII [área de incidência indireta], cinco deverão absorver, praticamente, a totalidade das 

                                                 
90 IBAMA. Parecer n. 06/2010.de 26 de janeiro de 2010  Anexo 13 
91 Dado considerado subestimado pela FUNAI uma vez que a análise de migração estimulada pela UHE Belo Monte não está 
considerando o efeito cumulativo de outras mega obras na região circundante, que necessariamente vai aumentar a pressão 
populacional sobre as mesmas áreas, como foram as obras de pavimentação da rodovia Transamazônica, a construção da linha de 
transmissão elétrica de Tucuruí a Jurupari e a pavimentação da Rodovia BR 163. Todas estas obras de grande porte e ao redor da 
represa de Belo Monte. Informação disponível pela FUNAI Parecer Técnico No 21, de 20 de setembro de 2009  Anexo 07 
92 Essa população corresponde à chamada “Área de Influência Direta” estabelecida pelos empreendedores do projeto. RIMA, pag. 
64. 
93 Como foram as obras de pavimentação da rodovia Transamazonica, a construção da linha de transmissão elétrica de Tucuruí a 
Jurupari e a pavimentação da Rodovia BR 163.  
94 FUNAI Parecer Técnico No 21, de 20 de setembro de 2009 pg 23.Anexo 07 
95 As lacunas na identificação e avaliação de impactos relativos à pressão populacional derivada do aumento de densidade na 
região são tão evidentes que a própria FUNAI, sendo órgão do governo federal, declara em seus estudos a presença dessas graves 
omissões no EIA. Advertindo que os mais graves impactos para os povos indígenas e para toda região se derivam do aumento 
desproporcionado da população urbana numa área de escassos e ameaçados recursos naturais.  Informação disponível pela FUNAI 
Parecer Técnico No 21, de 20 de setembro de 2009 Anexo 07 
96 Estudo de Impacto Ambiental, volume 29, Avaliação de Impactos – Parte 1. Anexo 04 
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74 mil pessoas que serão atraídas para a região (Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Senador José 
Porfírio e Brasil Novo), cujos territórios compõem a AID [área de incidência direta].”97 

Há, entre os dois documentos, um descompasso entre os cálculos, inclusive quando se 
considera como atraídos pelo empreendimento os familiares de empregados já residentes na 
região. O IBAMA, por meio do parecer n. 06/2010, de 26 de janeiro de 2010 constatou esse 
problema e afirmou:  

“As complementações destacam que os municípios da AID (Altamira, Vitória 
do Xingu, Anapu, Senador José Porfírio e Brasil Novo) deverão absorver 
praticamente todo o afluxo migratório. Os demais municípios da Área de 
Influência Indireta – AII, pela distância dos sítios construtivos e precariedade 
de acessos viários não devem receber migração. Já o EIA, em seu Volume 29, 
apontava que os municípios da AII, excluindo AID, poderiam receber um 
afluxo de até 10.000 pessoas.” 

Trata-se de um grave problema, pois numa região com histórico de má prestação de 
serviços públicos básicos, o Estado não ter um levantamento mais preciso sobre o número de 
trabalhadores e suas famílias que migrarão por conta do empreendimento, demonstra a omissão 
estatal. E mais, será difícil prever o conseqüente aumento da ocupação de terras nas áreas 
protegidas da região assim como o aumento da extração ilegal de madeira e a pressão sobre a 
exploração de recursos pesqueiros e minerais, sem adequadas medidas de mitigação, o que coloca 
em perigo a integridade do corredor de áreas protegidas que vem consolidando-se na região há 20 
anos e que também incluem áreas de reconhecimento de territórios indígenas e comunidades 
locais.98 

Neste sentido, o Ministério Público Federal, considerando os potenciais riscos desta 
situação e a falta de medidas realizadas até o momento para evitar-los, recomendou ao Ibama que 
não emitissem nova licença antes de se garantir as condições de saneamento e saúde às 
populações: 

“A infraestrutura de saúde e educação é uma das questões que mais preocupa 
as comunidades da região, já que o simples anúncio da obra já vem atraindo 
migrantes e sobrecarregando os serviços na região. Mesmo assim, nenhuma 
das providências previstas pelo Ibama como ações preparatórias foram 
concretizadas.”99 

 
 

f. Aumento de pressão sobre recursos naturais e invasões nas terras indígenas 
 

Com o aumento de migração à zona pela construção da UHE Belo Monte, aumentará 
também a incidência de invasões às Terras Indígenas das comunidades de Juruna do Km 17 e 
Arara do Volta Grande, além de pressão sobre seus recursos naturais pela extração ilegal de 

                                                 
97 Estudo de Impacto Ambiental, complementações, pág. 420. Anexo  04 
98 Para ver histórico de conflitos por terras e recursos naturais na região. Disponível em: < 
http://www.socioambiental.org/esp/BR163>.  
99 Nota do Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Pará, MPF cobra atenção à saúde e educação na região 
atingida por Belo Monte, 21 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.prpa.mpf.gov.br/noticias/2010/noticias/mpf-cobra-
atencao-a-saude-e-educacao-na-regiao-atingida-por-belo-monte/ Anexo 29 
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madeira, a pesca e a caça por não indígenas. Este conflito agrário entre colonos e as comunidades 
indígenas e o desflorestamento ilegal vem consolidando-se na região há 20 anos,100 e hoje 
representam sérios problemas sobre os quais não existe previsão nos planos de mitigação. 
Atualmente, a situação de pressão sobre os recursos naturais no estado de Pará é muito grave, 
com a taxa de desmatamento mais alto entre os estados da Amazônia Legal, particularmente na 
área do empreendimento101. O EIA reconhece esta padrão: 

“Como principais conseqüências dessa dinâmica, têm-se o acirramento dos 
conflitos fundiários; a especulação imobiliária; a concentração fundiária e de 
renda; o desrespeito à legislação ambiental, principalmente no que tange à 
manutenção de áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal nos 
imóveis rurais; a expansão das áreas ocupadas por pastagens; o agravamento de 
endemias, propiciado pelo desmatamento; e a invasão de terras ocupadas pela 
população ribeirinha.”102  

Neste sentido, a FUNAI advertiu:  

“Conforme indicamos no parecer, além das questões basicamente relacionadas 
com a “vazão reduzida”, os maiores problemas para todas as comunidades 
indígenas estudadas certamente estão relacionados com o afluxo de um 
contingente populacional para a região, ocasionando o aumento da pesca e 
caça ilegal, da exploração madeireira e garimpeira, de invasões às TIs e da 
transmissão de doenças.”103 

Este cenário será agravado pela falta de proteção que atualmente sofrem os territórios 
tradicionais das comunidades Juruna do Km 17 e Arara da Volta Grande, que pendem ainda de 
normalização da situação jurídica sobre suas terras (a demarcação). No caso dos Juruna do km 
17, o processo de declaração formal de suas terras foi apenas iniciado, enquanto o território de 
Arara da Volta Grande já tem sido declarado como Terra Indígena, faltando, entretanto, a 
demarcação. Esta incerteza jurídica gera como conseqüência a vulnerabilidade do território das 
comunidades, como notou a FUNAI sobre o caso da TI Arara da Volte Grande: 

“A TI Arara atualmente está bastante vulnerável, em função do acentuado 
número de posseiros que continuam invadindo essa TI, numa região onde o 
conflito pela terra é historicamente violento. Embora declarada, o atraso na 
regularização fundiária (demarcação) da TI Arara tem acirrado essa situação ao 
extremo, a ponto dos próprios índios não poderem circular livremente por seu 
território.” 

 
No caso da comunidade Juruna do km 17, pela proximidade dos canteiros de obras e pelos 

impactos negativos decorrentes da circulação de maquinários e equipamentos pesados, a FUNAI 
recomendou que o empreendedor elegesse uma nova área para dita comunidade, antes da 
instalação do empreendimento, sublinhando a necessidade de início imediato do processo de 
regularização fundiária da área reivindicada pelos Juruna. Ora, até o presente momento a 

                                                 
100 Para ver histórico de conflitos por terras e recursos naturais na região. Disponível em: < 
http://www.socioambiental.org/esp/BR163>.  Anexo 28 
101 FUNAI Parecer Técnico No 21, de 20 de setembro de 2009, pag 19, 20 Anexo 07 
102 Estudo de Impacto Ambiental, Vol. 28 p.15 Anexo 04 
103 FUNAI Parecer Técnico No 21, de 20 de setembro de 2009, pág 95 Anexo 07 
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comunidade Juruna do km 17 não havia sido consultada acerca de seu deslocamento 
compulsório, e nenhuma área foi eleita para sua potencial remanejamento.  
 

Por esta situação, a FUNAI recomendou a implementação de medidas para proteger os 
territórios das comunidades indígenas, incluindo a finalização dos processos de reconhecimento 
dos seus territórios104, as quais ainda não foram executadas.  
 

g. Perda Cultural e de formas de vida 
 
Todos os impactos ora narrados também trariam conseqüências irreversíveis para as 

culturas tradicionais das comunidades indígenas e ribeirinhas. O impacto cultural ocorre de uma 
combinação de fatores que vão desde a perda dessas comunidades de seus lares, terras, formas de 
vida, práticas tradicionais, cultura baseada na pesca e no convívio harmônico com a natureza, até 
os fatos futuros que ocorrerão como efeitos na saúde, adaptação ao novo lar, que na maioria das 
vezes não é bem localizado ou em melhores condições, e inclusive perda de expressões culturais 
e língua. 

Como reconheceu a FUNAI respeito da comunidade Arara da Volta Grande: 

“Na perspectiva da implantação do Projeto Belo Monte, outro aspecto crucial 
para os Arara refere-se ao impedimento deles continuarem navegando pelo rio 
Xingunas suas rotas tradicionais, seja para comercializarem sua produção e 
viabilizarem seu atendimento à saúde em Altamira, seja para pescar e caçar entre 
as ilhas, seja para pescarem na foz do Bacajá ou pescarem os peixes ornamentais 
nos pedrais. Tratam-se de rotas que levam em consideração não apenas os 
melhores canais do rio, mas também a existência de seres sobrenaturais e 
mitológicos que habitariam determinados trechos do rio. A vazão reduzida do 
Xingu poderá comprometer de forma significativa essas possibilidades. E ainda, 
prejudicar a manutenção dos laços familiares, comerciais e políticos que os 
Arara estabelecem por meio do rio Xingu.”105 

 
O Painel de especialistas que analisou o EIA encontrou omissão e falhas na análise de 

situações e dados sociais, econômicos e culturais.106 Dentro dos vários problemas encontrados, os 
especialistas apontam que: 

• O EIA/RIMA do UHE Belo Monte subestima a população atingida e, 
conseqüentemente, os impactos de sua construção; 
• O EIA/RIMA do UHE Belo Monte não especifica programas e projetos 
demitigação de impactos.107 

 

Além disso, a especialista Diana Antonaz conclui, a respeito da análise sócio-antropológica 
que: “não há a possibilidade de qualquer conclusão referente aos aspectos sócio- antropológicos 
em virtude da metodologia utilizada. Com isso os dados explicitados no EIA não são relevantes 

                                                 
104 FUNAI Parecer Técnico n, 21 de 20 de setembro de 2009, págs. 95-96 Anexo 07 
105 FUNAI Parecer nº. 21, de 20 de setembro de 2009, pag.49 Anexo 07 
106 S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 22. Anexo 03  
107 Idem, pag 23 
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para a análise sócio-antropológica e portando invalidam completamente as conclusões”. 108  

Assim, o EIA, além de ser uma análises feita com grandes falhas, não demonstra em si 
capacidade de compreender a importância e conexão histórica-cultural das comunidades afetadas 
com a terra onde vivem. Não existe para estes povos compensação monetária capaz de pagar por 
sua perda. Neste sentido, “projetos de reparação” que tentam monetarizar perdas não-
monetarizáveis são em vão uma vez que não consideram as perdas não-materiais sofridas pelas 
pessoas e comunidades atingidas, ligadas à cultura e ao sentimento das pessoas com a região a ser 
afetada.109

 

 

IV.  Estado não implementou ações para proteger e garantir os direitos dos afetados e 
nem se vislumbra que o faça 

 

O processo de licenciamento da UHE Belo Monte tem sido cercado por irregularidades. 
Estas por sua vez dizem respeito a problemas com a consulta indígena; problemas com as 
audiências públicas; falhas no processo de avaliação do EIA e nos planos de mitigação; além de 
forte pressão do governo federal sobre o IBAMA, o Ministério Público e o Poder Judiciário. 
Ademais, ações foram ajuizadas para tentar proteger os direitos das comunidades e o meio 
ambiente, todas elas indeferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como veremos a seguir. 
 

a. Ausência de consulta e consentimento com as comunidades  

i. Consulta indígena 
 

As duas comunidades de Juruna do Km 17 e Arara da Volta Grande não foram consultadas 
adequadamente sobre a construção da UHE de Belo Monte pelo Congresso Nacional110, nem 
pelos órgãos federais, como a FUNAI (responsável pela proteção indígena), ou o IBAMA 
(responsável pela proteção ambiental). As supostas consultas realizadas não foram adequadas 
porque não ocorreram na forma prevista em lei e nos instrumentos internacionais aplicáveis: de 
maneira prévia, de boa fé e informada. O que existiu foram reuniões onde a própria FUNAI 
mencionou várias vezes não serem consultas e que estas seriam feitas em outro momento;111 mas 
que posteriormente foram usadas como se consultas fossem. Por outro lado, estas reuniões 
realizaram-se sem que as comunidades tivessem acesso prévio ao EIA-RIMA, e sem que fossem 
discutidos os potenciais impactos para as mesmas.  

De acordo com a legislação brasileira, os povos indígenas afetados deveriam ser 
consultados em duas oportunidades, primeiro antes da aprovação pelo Congresso Nacional para 
início do empreendimento,112 e depois pelo Poder Executivo durante o processo de avaliações e 

                                                 
108 Idem, pag 36. 
109 S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, p. 157. Anexo  03 
110 A Constituição Federal determina que é de competência do Congresso Nacional realizar a consulta aos povos indígenas em 
caso de aproveitamento hídrico em suas terras, conforme artigo. 231, parágrafo §3º. 
111 FUNAI. Parecer Técnico No. 21, de 20 de setembro de 2009/ Anexo 07 
112 Constituição Federal.  Art. 231 – “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. (...) § 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
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licenciamento do projeto. No entanto, o Congresso Nacional autorizou uma proposta 
legislativa para a construção da Belo Monte em 2005 sem realizar nem uma só consulta com 
as comunidades afetadas.113 A mencionada decisão, foi questionada nos tribunais brasileiros, 
chegando ao Supremo Tribunal Federal,114 que até o momento manteve a validade da aprovação 
do Congresso, determinando que as consultas com os povos indígenas poderiam se realizar 
durante o processo de licenciamento do projeto. Tal decisão é totalmente contrária ao sentido do 
direito de consulta prévia estabelecido em lei, como já se explicou. A decisão contradiz ainda os 
direitos consagrados pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
ratificada pelo Brasil.115  

As subsequentes reuniões que o Estado brasileiro realizou com as comunidades indígenas, 
não estavam de acordo com a normatividade nacional e internacional.116 O Estado, através da 
FUNAI, alega que a consulta foi realizada no período compreendido entre 18 de agosto e 02 
setembro de 2009 com os povos indígenas de que estavam nas Áreas de Influência Direta e 
Indireta.117 Como resultado dessas reuniões, a FUNAI declarou a sua aprovação do projeto e 
certificou a existência de uma consulta aos indígenas em uma carta oficial do Presidente da 
FUNAI para o IBAMA datada de 14 de outubro de 2009. No entanto, no seu relatório,118 as atas 
não faziam menção de que reuniões realizadas em algumas dessas comunidades deveriam ser 
considerados "consultas". De acordo com líderes indígenas e o Ministério Público Federal 
(MPF), presentes nas reuniões, a FUNAI havia visitado as duas terras indígenas para apresentar 
brevemente o seu relatório, mas afirmou várias vezes que as reuniões não eram de consulta e que 
a consulta teria lugar mais tarde (as gravações e as atas das reuniões atestam isso119), 
demonstrando a má fé no procedimento.  

A Plataforma Dhesca Brasil120, por meio da Relatoria de Meio Ambiente, atestou: 

A realização das Oitivas Indígenas é uma obrigação do Estado em razão da 
Convenção 169 da OIT. Mesmo dizendo que as comunidades indígenas “não 
apresentam consenso quanto à implementação do AHE Belo Monte” e que 
tampouco consideraram adequadas as consultas realizadas, o parecer da 
FUNAI conclui que “… considera que cumpriu seu papel institucional no 
processo de esclarecimento e consulta junto às comunidades indígenas (…) no 
decorrer do processo de Licenciamento, realizando diversas oitivas nas 

                                                                                                                                                              
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
113 Decreto Legislativo n.788, 12 de julho de 2005. 
114 STF. Ação Civil Pública n. 2006.39.03.00711/8  
115 Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil em 2004 estabelece: “Em aplicando as provisões desta Convenção, governos 
devem: (a) consultar os povos interessados, através de procedimentos apropriados e em particular através suas instituições 
representativas, sempre que consideração seja dada por medidas legislativas e administrativas que os afetem diretamente.” 
116 Ver Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam..  Sentença de 28 de noviembrenovembro de 2007. SerieSérie C No. 
172, parágrafo. 129, que dispõe: “…elo Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio 
Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un 
estudio previo , de impacto social y ambiental.”  
117IBAMA Parecer Técnico Conclusivo no. 001/2010 de  29 de Janeiro de 2010. Anexo n. 17  
118 FUNAI, Parecer Técnico n. 21, de 20 de setembro de 2009. Anexo 07 
119  Idem 
120 A Plataforma Dhesca Brasil é um capítulo da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento 
(PIDHDD), que se articula desde os anos 1990 para promover a troca de experiências e a soma de esforços na luta pela 
implementação dos direitos humanos, integrando organizações da sociedade civil de diversos países. Dentre os projetos 
desenvolvidos pela Plataforma Dhesca estão as Relatorias de Direitos Humanos, que seguem a experiência dos Relatores da ONU. 
Seu papel é diagnosticar e relatar casos de violações de direitos. Dos conflitos e demandas daí decorrentes, as Relatorias buscam 
articular os conteúdos e metodologias em âmbito local para o debate amplo da sociedade. Ver em: http://www.dhescbrasil.org.br/ 
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aldeias.” Os povos indígenas da Bacia do Xingu não se consideram, porém, 
consultados nem tampouco informados sobre o projeto da usina de Belo 
Monte. Representantes de 17 etnias da bacia do rio Xingu juntamente com 
cem entidades civis que representam 40 comunidades de 11 municípios do 
Pará apresentaram no dia 16 de março de 2010 um documento de 20 páginas a 
sete relatores da Organização das Nações Unidas (ONU), em que denunciam 
as violações de direitos humanos causadas pela possível construção da 
Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu.121 
 

Como afirmou a liderança indígena Alexandre Xavante durante II Encontro dos Povos da 
Volta Grande do Xingu, em 10 de novembro de 2009: 

 
“Não fomos ouvidos como dizem que fomos ouvidos. As nossas lideranças, a 
nossa população, não foi esclarecida sobre essa construção, esse impacto. O 
governo está querendo atropelar tudo de qualquer jeito para construir essa 
obra”.122 
 

As comunidades indígenas tampouco tiveram acesso a informações sobre o projeto durante 
as reuniões. No que tange ao Volume dos Povos indígenas do EIA, este não foi disponibilizado 
em sua forma completa no site do IBAMA até o dia 8 de setembro de 2009 – seis dias depois da 
conclusão da última reunião que fora chamada de consulta. Quanto a este fato os povos indígenas 
que serão diretamente afetados pelo UHE de Belo Monte fizeram inúmeras solicitações formais, 
inclusive uma carta em mãos ao Presidente Luiz Inácio da Silva, ressaltando que não tiveram 
acesso às informações completas e claras sobre os impactos que sofrerão, nem sobre as medidas 
de mitigação que lhes dizem ao respeito. Contudo, a licença prévia foi concedida pelo IBAMA no 
dia 01 de fevereiro de 2010, sem contemplar todos os aspectos e precauções específicas que 
devem ser considerados para a proteção da vida dos povos indígenas que serão drásticamente 
atingidos com a construção do empreendimento.  

Sequencialmente, no dia 15 de setembro de 2010, o Relator Especial da ONU sobre direitos 
dos povos indígenas, James Anaya, destacou sua preocupação com o fato dos povos indígenas 
não terem sido adequadamente consultados sobre a hidrelétrica e, especialmente não participarem 
dos processos que levaram à decisão de propor e implementar esse projeto que os afeta 
diretamente.123 Dada a magnitude do projeto de UHE de Belo Monte e seus potenciais efeitos 
sobre os povos indígenas na região, o Relator observou a necessidade de esforços coordenados 
para que consultas adequadas sejam realizadas com os povos, a fim de obter consenso em todos 
os aspectos do projeto que os afetem, sem obter no entanto qualquer resposta positiva do governo 
brasileiro até o momento. Esta recomendação não foi cumprida e o governo ainda não 
contemplou faze-lo. 

                                                 
121 LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio 
ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. pag. 45-46 Anexo 01 
122 Idem, p. 46 
123 Human Rights Council Fifteenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, 
economic, social and cultural rights, including the right to development Report by the Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous people, James Anaya Addendum Cases examined by the Special 
Rapporteur (June 2009 – July 2010). Informe disponível em: <http://unsr.jamesanaya.org/PDFs/Communications%20report-
FINAL.pdf. >. 
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Outros povos indígenas, como os Kayapó e Xavante, que compartilham das preocupações 
dos demais grupos com a bacia do rio Xingu, onde também vivem e com que mantêm uma 
relação física e cultural, tampouco foram consultados sobre as decisões acerca de UHE Belo 
Monte. Sem a oportunidade de uma consulta livre, prévia, adequada e informada, esses grupos 
são impedidos de participar das decisões que afetam diretamente suas vidas, terras e meio 
ambiente, consolidando uma situação grave de violação a seus direitos humanos e ameaça à 
sobrevivência física e cultural dos diversos grupos da região porque menosprezam-se os impactos 
sofridos por eles, e os excluem de qualquer possibilidade de protege-los e participar a respeito 
das decisões que envolvem o rio Xingu, onde eles vivem. Portanto, diante de tal histórico do 
processo de autorização da obra – repleto de vícios, atropelos e impedimentos à participação da 
sociedade civil - há um concreto temor de que impactos relevantes sobre as vidas desses grupos 
sociais não sejam devidamente conhecidos e enfrentados; e de que as condicionantes elaboradas 
pelo próprio Estado não sejam cumpridas. 
 

ii. Participação pública124 
 

A participação pública, prevista pela lei brasileira125, que deve acontecer na forma de 
audiências públicas, ainda foi realizada segundo as normas internas e internacionais. As 
audiências foram caracterizadas por inúmeras irregularidades: o número de audiências foi 
insuficiente (apenas quatro); houve dificuldade de acesso pelas comunidades ao EIA, em razão 
do volume e do tempo em que fora disponibilizado; dificuldades de acesso ao local em que se 
realizaram as audiências; o cerceamento da presença de militares durante tais audiências - 
barrando a entrada de pessoas; e por fim, pelo fato de que nenhuma das contribuições feitas foi 
incorporada aos planos para o projeto126. 

As audiências públicas são requeridas por vários instrumentos de direito local, e 
internacional. A Constituição brasileira requer “publicidade” para obras de impacto significativo, 
e para tanto, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente normatiza a realização de 
audiências públicas para discussão do EIA/RIMA, que devem ser realizadas antes da emissão da 
Licença Prévia. No âmbito internacional, as mesmas audiências são obrigatórias antes de se 
iniciar um empreendimento como a construção da UHE de Belo Monte.127 Este processo de 
informação é importante, pois a falta de um processo transparente que inclua a participação 
efetiva tem impedido as pessoas atingidas de desempenhar um papel ativo no debate sobre o 
projeto e suas alternativas e potanto de proteger seus direitos afetados. Como resultado, elas são 
incapazes de indicar aos planejadores do projeto uma resposta de desenvolvimento que atenda às 
suas necessidades e lhes permita adicionar os benefícios a serem derivados do projeto.128 

                                                 
124 Para mais detalhes, ver Video sobre Audiência Pública realizada em Belém Anexo 30 
125 Constituição Federal, Capítulo VI, determina a exigência  na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
126 IBAMA, Parecer 114/09 de 23 de novembro de 2009 Anexo 05 
127 Ver por exemplo, Comitê de Direitos Humanos da ONU, Subcomissão de Prevenção de Discriminação e Proteção das 
Minorias, Directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo , U.N. 
Doc E/CN.4/Sub.2/1997/7 Anexo, 2 de julio de 1997, art. 16; CDH, Principios Rectores de los desplazamientos internos, 
principio 7.3, U.N. Doc E/CN.4/1998/53/Add.2 Anexo, 11 de febrero de 1998; Relator Especial sobre Moradia Adequada, como 
parte do direito a um nível de vida adequado, Miloon Kothari, Principios básicos y directrices sobre los despojos y el 
desplazamiento generados por el desarrollo, parr. 37, U.N. Doc A/HRC/4/18 Anexo I, 5 de febrero de 2007. 
128 Comissão Mundial de Barragens (CMB), Barragens e o Desenvolvimento: Um novo quadro para a tomada de decisões. pag 
177-178 (2000). Disponível em: http://www.unep.org/dams/WCD/report.asp 
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Quanto às irregularidades das audiências, seis foram os pontos mais marcantes: 

1) Apenas quatro audiências públicas foram realizadas, ocorridas no mês de setembro 
de 2009, nos municípios de Novo Brasil, Vitória do Xingu, Altamira e Belém, pelo IBAMA, 
número insuficiente, considerando que mais de 40 mil famílias serão afetadas e deslocadas; 

2) Tais audiências foram realizadas sem que as comunidades e pessoas afetadas 
tivessem acesso adequado a informações que permitisse uma participação qualificada. O 
EIA-RIMA foi entregue na sua versão completa apenas dois dias antes às comunidades, 
documento que contêm 36 volumes com mais de 20 mil páginas129 de informação técnica do 
projeto. Isto impedindo uma análise detalhada dos estudos, contendo linguagem extremamente 
técnica e de difícil compreensão; 

3) O local das audiências era de difícil acesso para a maioria das comunidades que 
serão diretamente afetadas pelo projeto130, uma vez que o deslocamento para grande parte das 
pessoas afetadas, além de caro, levaria até dois dias de viagem entre ônibus e barco. Não se 
disponibilizou transporte nem hospedagem para as populações ribeirinhas.131 

4) Todas as audiências foram realizadas com a presença de centenas de homens da 
Força Nacional de Segurança, Polícia Federal e Polícia Militar, fortemente armados com 
fuzis, metralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo, barrando a entrada de pessoas, (o que por 
si só já era motivo para a anulação das mesmas), o que contraria a sua função de informar a 
sociedade, além de não ter tido a presença de quase nenhum jornalista.132 

5) Os poucos comentários e observações que foram recebidos, não foram analisados e 
sequer considerados nos planos para o projeto, deixando o processo de participação como uma 
mera formalidade133. O próprio IBAMA, em seu Parecer Técnico nº. 114/2009, ressalta que 
"tendo em vista o prazo estipulado pela Presidência, esta equipe não concluiu sua análise a 
contento. Algumas questões não puderam ser analisadas na profundidade apropriada, dentre elas 
as questões indígenas e as contribuições das audiências públicas".134 

6) Não houve intérprete aos indígenas nas audiências públicas, todas foram realizadas 
em português. As audiências não respeitaram as diferenças e peculiaridades de cada povo, não 
houve intérpretes para nenhuma das etnias que conseguiram estar presentes nas audiências, o que 
impediu qualquer tipo de participação informada e qualificada de toda a população indígena 
presente. 

                                                 
129 Foi somente no dia 8 de setembro que os consultores entregaram os últimos estudos que faziam parte do EIA, correspondente 
aos estudos etnológicos sobre população indígena urbana afetada pela represa. Ver Ação Civil Pública do Ministério Público 
Federal de 7 de abril de LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito 
humano ao meio ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina 
hidrelétrica de Belo Monte. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. pag. 48-49 Anexo 01 
130  S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 19. Anexo 03 
131 LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio 
ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. pag. 48-49 Anexo 01 
132 Ver Ação Civil Pública do MPF, 7 de abril de 2010 in LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho 
(orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos 
no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. pag. 48-49 Anexo 01 
133 A Resolução CONAMA n. 09/1987 define que ao final de cada Audiência Pública "[a] ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus 
anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do 
projeto". Anexo  20 
134 IBAMA Parecer Técnico n. 114, de 23 de novrembro de 2009 Anexo  05 



32 
 

A Relatoria de Meio Ambiente da Plataforma Dhesca Brasil constatou estas irregularidades 
ocorridas nas audiências públicas da seguinte maneira: 

Foram realizadas 4 audiências públicas no processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento denominado UHE Belo Monte entre os dias 10 e 15 de 
setembro de 2009, que ocorreram nos município de Brasil Novo, Vitória do 
Xingu, Altamira e Belém. Todas as audiências foram realizadas nas sedes dos 
municípios citados, sem que tivessem sido disponibilizado transporte e 
hospedagem para as populações ribeirinhas, com exceção de cerca de 150 
representantes das populações indígenas que foram levados à audiência pública 
de Altamira pela FUNAI. Em nenhuma das audiências públicas ocorreu tradução 
das apresentações para os idiomas dos indígenas presentes. Especificamente na 
audiência pública de Altamira, somente após 4 horas do início da Audiência 
Pública foi disponibilizada cópia do EIA/RIMA para consulta da população 
presente. Todas as audiências públicas foram realizadas sob forte aparato de 
segurança. Na audiência pública de Altamira estavam presentes mais de 300 
integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força 
Nacional de Segurança, causando intimidação em parte da população presente 
nas audiências pública. Na audiência pública de Belém, o Ministério Público 
Federal e parcela significativa das entidades da sociedade civil retiraram-se do 
local devido à mudança de última hora para o auditório do IBAMA, espaço 
inadequado para comportar o público presente à audiência.135 

As Audiências Públicas devem ser espaços de informação sobre o processo de 
licenciamento ambiental para a população em geral cujo objetivo é “expor aos interessados o 
conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 
presentes as críticas e sugestões a respeito”, no entanto, como fora demonstrado, as mesmas 
foram inadequadas quanto ao propósito de ouvir os questionamentos da população sobre os 
impactos do projeto, além de não terem permitindo a participação de todos os interessados. Uma 
moradora de Altamira afirmou “estou indo embora com todos os questionamentos que tinha antes 
da audiência começar. Não sei o que vim fazer aqui”.136 

 

b. Falhas no processo de avaliação do EIA e nos planos de mitigação.  
 

O EIA-RIMA não contêm informação suficiente sobre todos os possíveis impactos do 
projeto e medidas de mitigação para garantir os direitos das comunidades atingidas. O Painel de 
especialistas fez uma análise do documento e identificou vários problemas que vão desde a 
inconsistência metodológica, até ausência e falhas nos dados, com informações que induzem a 
erro e/ou a interpretações duvidosas.137 O Relatório da Plataforma Dhesca fundamentando-se no 
Painel de especialistas cita “que os impactos de Belo Monte são muito maiores do que aqueles 

                                                 
135 LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio 
ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. pag. 48-49 Anexo 01 
136 Eco Debate. Audiências Públicas de Belo Monte são ilegais e imorais. De 15 de setembro de 2009. Disponível 
em:<http://www.ecodebate.com.br/2009/09/15/audiencias-publicas-de-belo-monte-sao-ilegais-e-imorais/> Anexo 21 
137 S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, pag 11. Anexo 03 
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levantados pelo EIA e em muitos aspectos irreversíveis e não passíveis de serem compensados 
pelos programas e medidas condicionantes propostas”.138

 Além dessas críticas, as equipes 
técnicas do IBAMA e da FUNAI também reconheceram falhas nos estudos. Destacamos algumas 
falhas preocupantes:  

1) Subdimensionamento do problema do deslocamento compulsório da população 
rural e urbana. Os cálculos do número de pessoas a serem deslocados têm sido criticados por 
subdimensionar a população rural e não incluir pessoas deslocadas pela redução da vazão da 
Volta Grande do Xingu.139 Desconhece-se para onde serão realocadas as pessoas, se as condições 
dos lugares de reassentamento serão equivalentes às condições nas quais vivem atualmente e se 
os ocupantes irregulares (aqueles que vivem nas terras, mas não possuem títulos de propriedade) 
estarão cobertos pelos programas ou sobre o valor dos bens e benfeitorias que serão reconhecidos 
para o processo de cálculo das indenizações e reassentamento.  

2) As incertezas sobre a Vazão Reduzida. Sobre o Trecho da Vazão Reduzida há ainda 
muita incerteza sobre qual será a gravidade dos impactos que afetarão a área, e por isso, não se 
sabe se os Arara da Volta Grande e as comunidades ribeirinhas do Arroz Cru e Ramal das Penas 
e demais comunidades passariam a fazer instantaneamente parte dos grupos que serão 
deslocados. Neste sentido o parecer da FUNAI recomendou várias mudanças no EIA:  
 

“(...) especificamente sobre a necessidade de um hidrograma ecológico, que seja 
suficiente para permitir a manutenção dos recursos naturais necessários à 
reprodução física e cultural dos povos indígenas. Em outras palavras, que o 
hidrograma ecológico (em especial os limites mínimos estipulados) considerado 
viável pelo Ibama permita a manutenção da reprodução da ictiofauna do Xingu e 
o transporte fluvial até Altamira, em níveis e condições adequados, evitando 
mudanças estruturais no modo de vida dos Juruna de Paquiçamba e dos Arara de 
Volta Grande podendo levar ao eventual deslocamento de suas aldeias.”140 
 

Ressalta-se que a única solução para estabelecer a vazão sustentável para a Volta Grande 
que os empreendedores propõem é fazer um teste do Hidrograma Ecológico com níveis propostos 
(8.000 m3/s e 4.000 m3/s) a qual é inferior à média histórica do Rio Xingu; e só depois de 
colocado em operação a hidroelétrica.141 É importante ressaltar que o Hidrograma Ecológico 
ou de Consenso foi rejeitado pela equipe técnica do IBAMA no parecer 06/2010, de 26 de janeiro 
de 2010, por entender ser necessária a afluência da vazão média mensal, no mês de abril, de pelo 
menos 8.000 m3/s no Trecho de Vazão Reduzida.142 

3) Negligência na avaliação dos riscos à saúde. Análise sobre a qualidade da água não foi 
adequada, conforme expôs o IBAMA também em janeiro de 2010.143 Além disso, os 

                                                 
138. LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho (orgs). Relatoria nacional do direito humano ao meio 
ambiente: Relatório da missão Xingu sobre violações de direitos humanos no licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, abril de 2010. Anexo 01 
139 Ver por exemplo, supra notas 5, 107. 
140FUNAI Parecer Técnico Nº 21, 30 de setembro de 2009, p. 95. Anexo 07 
141 Comunicado Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Pará,  MPF notifica Ibama sobre exigências prévias de 
Belo Monte, 26 de setembro de 2010. Disponível em: http://www.prpa.mpf.gov.br/noticias/2010/noticias/mpf-notifica-ibama-
sobre-exigencias-previas-de-belo-monte/ Anexo 22 
142 IBAMA Parecer Técnico 06/2010, pags. 8-9. Anexo 13 
143 IBAMA Parecer técnico conclusivo 001/2010 Anexo 17 
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procedimentos dispostos pela legislação nacional para ajudar evitar a proliferação de doenças em 
áreas com potencial de malária não foram respeitados.144 

4) Incerteza do fluxo de migrantes. Há um desconhecimento acerca do fluxo migratório 
para a região, o qual necessariamente vai sobrecarregar o já problemático sistema regional de 
serviço público de saúde, educação, saneamento básico, segurança pública e outros.  

O IBAMA nas conclusões do EIA dispõe: “Os impactos decorrentes do afluxo populacional 
não foram dimensionados a contento. Consequentemente, as medidas apresentadas, referentes 
à preparação da região para receber esse afluxo, não são suficientes e não definem 
claramente o papel dos agentes responsáveis por sua implementação”. 

5) Subdimensionamento da perda cultural. O painel de especialistas ofereceu fortes 
críticas pela metodologia inadequada utilizada para analisar os impactos sociais, culturais e 
ambientais nos EIA145 e também a falta de programas e planos para mitigar os impactos culturais 
que não são suscetíveis à indenização monetária.146  

6) Falta de proteção das terras indígenas. Neste sentido, o Parecer Técnico na FUNAI de 
número 21 de setembro de 2009, explica: 

 
“Conforme indicamos no parecer, além das questões basicamente relacionados 
com a “vazão reduzida”, os maiores problemas para todas as comunidades 
indígenas estudadas certamente estão relacionados com o afluxo de um 
contingente populacional para a região, ocasionando o aumento da pesca e 
caça ilegal, da exploração madeireira e garimpeira, de invasões às TIs e da 
transmissão de doenças. Face a isto, são necessárias condições que dependem 
basicamente de ações de Estado que garantam a proteção de todas as terras 
indígenas afetadas, pelo ordenamento territorial, e a vigilância e fiscalização das 
terras indígenas e unidades de conservação, bem como do seu entorno.”147 

 
Diante da indefinição dos riscos e impactos, os planos de mitigação são incapazes de 

assegurar a devida proteção aos direitos das comunidades. O próprio IBAMA reconheceu a 
grande debilidade do planejamento para evitar as conseqüências diretas da construção da usina. 
Conforme o exposto no Parecer 06/2010 do IBAMA: 
 

“O processo de licenciamento ambiental é insuficiente para garantir a 
efetividade das ações que possam assegurar as condições de viabilidade 
ambiental do empreendimento previstas no EIA. Portanto, um arranjo 
interinstitucional deve ser formalizado para acompanhar a eficácia das 
ações previstas para este empreendimento.” 148 

                                                 
144 Por exemplo, informações públicas do IBAMA não indicam que o empreendedor até o momento obteve o Atestado de 
Condição Sanitária, conforme a legislação nacional, significando que Belo Monte poderá ser construída sem os devidos cuidados 
com a saúde da população local contra a possível aumento de malária. Ver Ministério da Saúde, Secretária de Vigilância em 
Saúde. Parecer Técnico n. 15/09/ de 4 de novembro de 2009 Anexo 16 
145 S MAGALHÃES, S.; HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009. pag 36 Anexo 03 
146 Idem, págs 23 e pag 45-46 
147 FUNAI Parecer Técnico N° 21, de 30 de setembro de 2009. Anexo 07 
148 IBAMA. Parecer n. 06/2010. de 26 de janeiro de 2010 Anexo 13 e FUNAI parecer Técnico Nº 21., de 30 de setembro de 2009. 
Anexo 07 
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Além das falhas no EIA supracitadas, as condicionantes e as medidas de mitigação do 
projeto também demonstram falhas e dúvidas. Quanto às condicionantes, tanto o IBAMA quanto 
a FUNAI recomendaram várias delas, que, entretanto, não estão devidamente esclarecidas e nem 
foram cumpridas até o momento.149 

O IBAMA em Parecer de 27 de agosto de 2010 afirmou que “as condicionantes específicas 
da LP ainda não foram cumpridas pelo empreendedor”.150 No mesmo período, a FUNAI se 
manifestou afirmando que “as condicionantes não tem sido cumpridas de maneira satisfatória até 
o presente momento, comprometendo sua total execução quando da solicitação da próxima 
licença prevista no processo de Licenciamento Ambiental, impedindo assim qualquer 
manifestação favorável da FUNAI em relação á continuidade do empreendimento.”151 

Também o Ministério Público Federal reconheceu a falta de medidas necessárias: 

 “...após receber informações das prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu de 
que nenhuma obra foi iniciada para dar condições de saneamento e saúde às 
populações, emitiu recomendação ao presidente do Ibama para que não emita 
nenhuma nova licença para a hidrelétrica de Belo Monte. A recomendação 
lembra que, de acordo com os termos da Licença Prévia nº 342/2010, concedida 
para o empreendimento, a instalação, mesmo que parcial, só poderá acontecer 
após se iniciar a construção de escolas, postos de saúde, hospitais e obras de 
saneamento nos municípios e localidades diretamente afetados.  

[...] 

Apesar das pressões sobre o IBAMA para a concessão de licença provisória, a 
análise do MPF mostra que, na extensa lista de pré-requisitos que deveriam ser 
atendidos pelos empreendedores ou pelo poder público, pouca coisa foi feita. 
De acordo com informações coletadas pelo Movimento Xingu Vivo para 
Sempre e levadas até o MPF, até outubro de 2010, nove condicionantes do 
Ibama não foram realizadas, duas foram realizadas parcialmente e sobre as 
demais não há informações. Sobre as condicionantes da FUNAI, que prevêem 
ações como demarcação de Terras Indígenas e retirada de não-índios das áreas 
demarcadas, entre outros, 14 não foram realizadas, duas foram realizadas 
parcialmente e uma foi publicada. Sobre as demais não há informações.” 152 

Ademais, não foi criado um mecanismo de monitoramento das condições previstas na LP 
que garanta a participação indígena, e nem é garantida a sua participação na elaboração e 
implementação nos programas e ações.  

Quanto aos planos, programas e projetos de mitigação de impactos, os mesmos deveriam 
ser apresentados anteriormente, mas o que se observa é um esquema ou lista de temas a serem 
contemplados, seguido de intenções, sem qualquer especificação ou detalhamento dos custos, de 

                                                 
149 FUNAI Parecer Técnico n. 21, de 30 de setembro de 2009, pág 94-96. Anexo 07 
150 IBAMA Parecer Técnico 291/2010, 27 de agosto de 2010 Anexo 23 
151 Oficio 557/2010/DPDS-FUNAI-MJ, Brasilia, 13 de agosto de 2010. Anexo  24 
152 Nota do Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Pará, MPF cobra atenção à saúde e educação na região 
atingida por Belo Monte, 21 de outubre de 2010. Disponível em: http://www.prpa.mpf.gov.br/noticias/2010/noticias/mpf-cobra-
atencao-a-saude-e-educacao-na-regiao-atingida-por-belo-monte/ Anexo 29 
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modo que não se pode avaliar se estes são ou não adequados.153 O ministro do Meio Ambiente 
enfatizou a concessão de R$1,5 bilhões como medidas mitigatórias ao projeto, um valor 
relativamente pequeno em relação ao custo estimado da obra (R$30 bilhões) e incerto para os 
impactos que ainda se desconhece.154 Para se ter uma idéia, segundo a revista “Water 
Alternatives”, há uma chance de 72% que os custos da barragem de Belo Monte será maior do 
que os benefícios.155  

 
 

c. Pressão e ações ante ao Estado para tentar proteger os direitos e meio ambiente das 
comunidades  

 

Para construir a terceira maior hidrelétrica do Mundo, o Governo Federal demonstrou que 
não está interessado em diálogo e que aqueles que se posicionarem contrários a obra serão 
tratados a ferro e a fogo, diferentemente do que havia anunciado em entrevista a respeito da obra: 
“Não vamos empurrar nada goela abaixo de ninguém”156. Nem mesmo os Promotores públicos 
estão a salvo dessa investida. Esta posição oficial fica patente por diversos fatos como o processo 
administrativo contra os promotores que demandaram o processo de licenciamento; as pressões 
sofridas por parte do juiz Campelo com competência sobre os processos jurídicos atacando o 
projeto, e for fim, a criação de uma nova Vara Ambiental, transferindo o caso para outro juíz. 

i. Ações judiciais interpostas para proteger os direitos e meio ambiente das 
comunidades 

Um total de seis ações civis públicas foram ajuizadas desde o ano de 2001 pelo Ministério 
Público Federal (MPF)157, para suspender o licenciamento por falta de licitação; assegurar a 
oitiva dos índios; evitar que os Estudos de Impacto Ambiental não cumprissem os requisitos 
legais; suspender liminarmente o leilão e solicitar audiências públicas, entre outros. Além disso, 
ajuizaram ação de improbidade administrativa contra funcionário do IBAMA que liberou a 
realização do leilão a despeito da insuficiência dos estudos de impacto ambiental. As ações 
geraram a insatisfação do Governo Federal e uma rápida reação de sua parte. O juiz federal de 
Altamira, Antonio Carlos de Almeida Campelo, após analisar as justificativas e as provas 
apresentadas concedeu quatro vezes o pedido dos promotores. Entretanto, em grau de recurso e 
com uma rapidez que não é comum na Justiça brasileira, o Governo Federal conseguiu que o 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça numa decisão unilateral derrubasse as decisões de 
                                                 
153 Neste esquema constam os nomes de 13 planos, 53 Programas e 58 Projetos relacionados. Ver S MAGALHÃES, S.; 
HERNANDEZ, F. (orgs). Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Belo Monte. Belém: 29 de setembro de 2009, , pg.9 Anexo 03 
154 Disponível em: < http://www.problemasambientais.com.br/tag/impactos-ambientais/>. Acesso dia 04 de outubro de 2010. 
155 CABRAL de SOUSA, W., REID, J., Uncertainties in Amazon Hydropower Development: Risk Scenarios and Environmental 
Issues around the Belo Monte Dam. Em: Water Alternatives 3(2): 249-290, pag 1 (2010). Disponível em: http://www.water-
alternatives.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92. 
156 Disponivel em: < http://blog.planalto.gov.br/belo-monte-nao-vamos-empurrar-nada-goela-abaixo-de-ninguem-diz-lula/ ≥ 
157 No sistema constitucional brasileiro os promotores públicos ocupam o lugar de destaque no processo de democratização do 
país, pois gozam de imunidades para investigar e propor ações contra os casos de improbidade, corrupção, tráfico de influência, 
descumprimento da lei ou ainda contra danos ambientais no país. Prova disso é que a quase totalidade das ações civis propostas 
contra atos ilegais e imorais dos governos federal e estaduais, no Brasil, foram propostas por promotores públicos, assim também 
acontece com as ações civis públicas que são utilizadas para prevenir danos ambientais e responsabilizar os agentes. Isso significa 
que as grandes discussões de danos ambientais e questionamento de licenciamentos ambientais dos empreendimentos 
hidrelétricos no país (sem contar outros empreendimentos) foram feitos por Promotores de Justiça, o que mostra a importância 
desses agentes públicos na defesa da ordem e do meio ambiente. 
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Campelo o que permitiu o andamento do processo de licenciamento.  

ii. Pressões sobre Ministério Público e Poder Judiciário local 

Muitas foram as pressões sobre os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) que 
pretendem respeitar/ proteger os direitos das comunidades.  Não é a primeira vez que o Judiciário 
lava as mãos diante de uma questão jurídica, concreta e objetiva, em função de um suposto 
“interesse maior” da sociedade brasileira na construção de hidrelétricas. Isto ocorreu também em 
outros projetos hidroelétricos similares, como o complexo hidroelétrico do Rio Madeira, ou no 
caso da Usina Hidroelétrica de Barra Grande158, nos quais uma decisão do Superior Tribunal de 
Justiça suspendeu medidas preventivas ordenadas por outros juizes. Isso se da especialmente pelo 
fato de que o Supremo Tribunal de Justiça pode basear sua decições em um fundamento 
puramente político e não jurídico. 

No sistema constitucional brasileiro os promotores de justiça e procuradores federais 
ocupam o lugar de destaque no processo de democratização do país. Ao pressionar e tentar inibir 
a atuação do MPF, o Governo age de forma autoritária: solicitou ao Conselho Nacional do 
Ministério Público (órgão que investiga a atuação irregular de seus membros), que investigasse 
os procuradores que estariam atuando contra o licenciamento da usina159.  Neste sentido, declarou 
o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams: “estamos avaliando a possibilidade de ingressar 
com uma ação de responsabilização contra os autores desses pedidos de liminar”.160 Por outro 
lado, o juiz de Altamira, responsável por decidir, até então, todas as ações judiciais relativas à 
UHE de Belo Monte, sofreu grande pressão. Campelo denunciou que estava sofrendo 
intimidações por parte da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN):  

 
“(...) acerca da Abin eu me senti pressionado não me senti coagido, mas o 
estado, que deveria me dar proteção, o estado brasileiro que deve dar proteção a 
todos os juizes, estava simplesmente querendo interferir em uma decisão judicial 
isso não é democrático (...) isso é uma coisa muito seria é isso ai é um assunto 
que envolve a democracia isso em um país democrático como o Brasil isso não 
pode acontecer.161 
 

                                                 
158 No caso da usina hidrelétrica de Barra Grande também o Judiciário se curvou à suposta necessidade de produção de energia e, 
ignorando a maior fraude num processo de licenciamento ambiental já descoberta, bem como a existência de mais de 2 mil 
hectares de florestas com o mais alto grau de proteção legal, liberou a operação da barragem. Naquele caso, diferentemente deste, 
não estavam em jogo “meras questões formais”, mas problemas bastante concretos: a obras foi autorizada com base em 
informações falsas, e sua conclusão destruiria para sempre um dos últimos remanescentes de um ecossistema protegido. Assim 
mesmo, ainda que diante de ilegalidades e imoralidades incontestes, ainda que soubesse que a única decisão juridicamente 
sustentável seria mandar paralisar a obra, o Judiciário optou por tomar uma decisão política. Mesmo sabendo ser “inconteste que o 
EIA e o RIMA continham incorreções quanto à descrição da qualidade da vegetação a ser suprimida”, avaliou o então presidente 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que “a construção da hidroelétrica já implicou gastos públicos de monta e que seu 
funcionamento se revela indispensável ao desenvolvimento da ordem econômica”. Com isso, autorizou a continuidade da obra, 
que hoje está em pleno funcionamento.  
159 O ESTADO DE SÃO PAULO. AGU processa juiz e procuradores que ameaçaram leilão. De 22 de abril de 2010. Disponível 
em: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100422/not_imp541427,0.php. Anexo 25 
160 Câmara dos Deputados. Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Disponível em; < 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/766306.pdf> . Anexo 26 
161 Juiz Antônio Carlos Campelo em entrevista dada a Revista Época. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI146986-15223,00-
ANTONIO+CARLOS+ALMEIDA+CAMPELO+CHEGUEI+A+TEMER+PELA+MINHA+SEGURANCA.html  
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Depois deste fato, o juiz Campelo foi removido do caso, por meio de uma decisão 
administrativa que criou uma vara especializada em Meio Ambiente na Capital, Belém. Assim, 
todas as ações judiciais relacionadas à construção da usina, foram transferidas para um novo juiz 
(Ruy Dias de Souza Filho), que não é especialista em Direito Ambiental. Em uma entrevista, o 
juiz Campelo declarou:  “Nem na própria ditadura houve isso. Uma coisa é discordar de decisão 
judicial e recorrer pelos meios adequados. Outra é você deixar de cumprir decisões judiciais e até 
ameaçar juízes. Daí vai se transformar numa Venezuela, onde tem uma juíza presa porque tem 
uma decisão contrária ao governo".162 Em 01 de abril de 2010, movimentos e organizações 
sociais e de direitos humanos163 encaminharam às Relatorias Especiais do Alto Comissariado da 
ONU para Direitos Humanos informe sobre as ilegalidades e arbitrariedades no processo de 
licenciamento da UHE de Belo Monte. Assinado por mais de 100 entidades, em representação de 
mais de 40 comunidades em 11 municípios, o documento denuncia as iminentes violações de 
direitos humanos que a hidrelétrica acarretará, a pressão política exercida para que as graves 
falhas do projeto fossem ignoradas, bem como as ameaças e intimidações sofridas por aqueles 
que questionam as irregularidades do licenciamento. Em 13 de maio de 2010, organizações da 
sociedade civil encaminharam novo informe a Relatoria de Independência de Juízes e Advogados 
do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos sobre as ameaças e pressões sofridas pelos 
Procuradores do MPF e pelo Juiz Federal de Altamira (PA) quanto ao leilão da Usina Belo 
Monte. 164 

Em 15 de setembro de 2010, o Relator Especial da ONU sobre direitos dos povos indígenas, 
James Anaya, manifestou-se sobre as informações prestadas pelo Governo Brasileiro sobre os 
questionamentos feitos por organizações indígenas, socioambientais e de direitos humanos nos 
últimos dois anos. Segundo o Relator, as respostas do Governo Brasileiro em relação aos 
impactos do empreendimento limitam-se a anunciar a redução das áreas de inundação se 
compararmos o atual projeto com aquele dos anos 70. No entanto, já foi amplamente divulgado 
e reconhecido que é a redução da vazão do rio (seca) que trará os maiores impactos para as 
duas terras indígenas reconhecidamente afetadas pela obra na Volta Grande do Xingu. 
Questões fundamentais como a qualidade da água e da vida animal e vegetal na região não 
foran devidamente tratadas na resposta do Governo ao Relator, especialmente no tocante 
aos impactos socioambientais que a obra trará para as populações da região. Assim, as 
medidas que o Governo anuncia tomar (antes e depois do leilão) são ainda genéricas e 
pouco conhecidas. Entre as medidas anunciadas: desintrusão da TI Apyterewa; fiscalização e 
retirada de invasores das TIs Arara da Volta Grande e Cachoeira Seca; estabelecimento de um 
corredor ecológico entre TIs Paquiçamba, Arara da Volta Grande e Trincheira Bacajá como parte 
da revisão de limites da TI Paquiçamba.165 

                                                 
162 Disponivel em: < http://blog.planalto.gov.br/belo-monte-nao-vamos-empurrar-nada-goela-abaixo-de-ninguem-diz-lula/ 
163 Movimento Xingu Vivo para Sempre e outros, Ofício JG/RJ 034/10, de 01 de abril de 2010. O documento foi encaminhado 
para as seguintes relatorias da ONU: direitos dos povos indígenas; direito à moradia; direito à alimentação; direito à saúde física e 
mental; defensores de direitos humanos; pessoas desalojadas; independência de magistrados e advogados.  
164 Organizações que assinam a denúncia para ONU sobre Belo Monte: Movimento Xingu Vivo para Sempre, Terra de Direitos, 
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Sociedade Paraense de Direitos Humanos – SDDH, Justiça Global, Comitê 
Metropolitano do Movimento Xingu Vivo (Belém – Pará), Prelazia do Xingu, Comissão Pastoral da Terra – Pará, Rede FAOR, 
Associação de Defesa Etno-ambiental – Kanindé   
165 Human Rights Council Fifteenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, 
economic, social and cultural rights, including the right to development Report by the Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous people, James Anaya Addendum Cases examined by the Special 
Rapporteur (June 2009 – July 2010). Informe disponível em: http://unsr.jamesanaya.org/PDFs/Communications%20report-
FINAL.pdf 
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O destaque do caso fica para a questão do direito de consulta dos povos indígenas, segundo 
o art.32 da Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. Em suas observações finais 
o Relator da ONU James Anaya destaca sua preocupação com o fato dos povos indígenas não 
terem sido adequadamente consultados sobre a hidrelétrica e, especialmente não participarem dos 
processos que levaram à decisão de propor e implementar esse projeto que os afeta diretamente. 
Depois de receber informações sobre os esforços de realização de consulta pelo governo - tal 
como alegado pela FUNAI - o Relator destaca que ainda restam preocupações sobre se tais 
consultas foram voltadas a obter o consentimento ou acordo dos povos afetados ou a 
simplesmente avançarem com o projeto. Assim, dada a magnitude do projeto Belo Monte e seus 
potenciais efeitos sobre povos indígenas na região, o Relator observou a necessidade de esforços 
coordenados para que consultas adequadas sejam realizadas com os povos, a fim de obter 
consenso em todos os aspectos do projeto que os afetem. Por fim destacou como próximos passos 
a observação das condições mínimas elencadas no estudo de viabilidade e mitigação de 2002 e a 
realização das demarcações de todas as terras indígenas na região, tal como proposto pela 
FUNAI.166 
 

 
V. Do preenchimento dos requisitos para concessão de medidas cautelares 
 

A presente solicitação de Medidas Cautelares atende a todos os requisitos previstos no 
artigo 25 do Regulamento da CIDH, necessários para concessão do pedido, quais sejam: 
gravidade, urgência e danos irreparáveis às pessoas e comunidades. 
 

• Gravidade e urgência da situação: como se descreve no documento, a iminência do 
início das obras, tendo em vista as declarações e ações das altas autoridades do Estado 
brasileiro, a decisão do Conselho Gestor do IBAMA sobre a viabilidade ambiental do 
projeto, a Autorização para Abertura de Picada concedida pelo mesmo órgão e entrega do 
Plano Básico Ambiental pelo consórcio. 

 
• Danos irreparáveis às pessoas e a comunidades locales: violação do direitos à vida, 

integridade, saúde, com o aparecimento e aumento de doenças graves; insegurança 
alimentar e hidrológica; deslocamento das comunidades e perda de propriedade, inclusive 
de comunidades tradicionais; migração desordenada decorrente o início das obras.  Além 
disso, o Estado brasileiro não tem assegurado a realização de todos os estudos necessários 
para evitar estes impactos, demonstrando a lata probabilidade que se aconteçam. 

 
A CIDH já concedeu Medidas Cautelares em situações semelhantes à vivida pelas 

comunidades em questão.167  
 

Tipo de 
Operação  

País Nome do Caso  Ano  Tipo de medida solicitada pela CIDH 

                                                 
166 Idem. 
167 Algumas das informações conteúdas na seguinte tabela provêm de: ANICAMA, Cecília. “La responsabilidad del Estado para 
regular y judicializar las actividades empresariales em El marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 2007. 
Mimeografado.  
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Madeireiras 

 
Nicarágua 

Comunidade Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni 

 
1995 

 
Suspender a concessão 

 
Petróleo e 

madeireiras 

 
Belize 

 
Comunidade Maya 

 
2000 

Suspender todas as permissões, 
licenças e concessões 

 
Investigar todas as alegações 

 
Mineração, 

construção de 
estradas e 
madeireiras 

 

 
Suriname 

 
Povo Indígena Saramaka 

 
 

 
2002 

 
Suspender todas as permissões, 

licenças e concessões 
Suspender todas as permissões, 

licenças e concessões 
Proteger a integridade física dos 

membros do povo 

 
 

Barragem 

 
 

Chile 

 
 

Mercedes julia Huenteao 
Beroiza e outros 

 
 

2002 

 
 

Suspender o cheio de reservatório para 
uma barragem. 

Deslocamento Paraguay Comunidade Indígena 
Kelyenmagategma do Povo 

Enxet 

2004 Proteger a vida, integridade e asegurar 
seu retorno ao território 

Colonos Equador Povos Indígenas Tagaeri e 
Taromenani 

2006 proteger da presença de terceiros no 
territorio dos beneficiários 

Projeto turístico Honduras Comunidade Garifuna Triunfo 
de la Cruz 

2006 proteger o direito de propiedade sobre 
as terras, evitar ou suspender a 

execução de qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa afetar-las  

Projeto turístico Honduras Comunidade Garífuna de San 
Juan 

2006 garantir o directo de propriedade sobre 
suas terras; e evitar ou suspender a 

execução de qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa afetar-las 

Construção de 
residências 

Guatemala Comunidade Maya Sitio El 
Rosario-Naranjo 

2006 Proteger o sitio arqueológico de 
importância religiosa especial para 
comunidades indígenas da zona 

Colonos e 
madeireiras 

Peru Povos Indígenas 
voluntariamente isolados de 

Mashco Piro, Yora e 
Amahuaca 

2007 erradicar as atividades de extração ilegal 
de madeira no seu território e tendentes 
a evitar danos irreparáveis resultantes 

das atividades de terceiros no seu 
território 

Barragem Panamá Comunidades Indígenas 
Ngöbe e outras 

2009 Suspender as obras de construção e 
demais atividades relacionadas con a 

conceção 
Deslocamento Panamá Povo Indígena Naso da Região 

Bocas del Toro 
2009 Evitar a continuidade dos 

desenvolvimentos coletivos forçados 
e/ou levantamento das vivendas do 

Povo Indígena Naso 
Mineração 

 
Guatemala Comunidades do povo maya 

(Sipakaoense e Mam) dos 
municípios de Sipacapa e San 

Miguel Ixtahuacán 

2010 Suspender a exploração mineira do 
projecto e prevenir a contaminação 

ambiental 

  
 

V. Solicitação à CIDH  
 

Pelas considerações de fato e de direito expostas anteriormente, que configuram a 
gravidade da situação, a iminência da ocorrência de danos irreparáveis às comunidades e a 
urgência para proteger os direitos humanos afetados, solicitamos à ilustre Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos que solicite ao Estado brasileiro as seguintes Medidas 
Cautelares em favor das comunidades mencionadas, especificamente solicitando: 

 
1. A suspensão imediata do processo de licenciamento ambiental referente à UHE de Belo 

Monte; 
 
2. A interrupção de qualquer intervenção, atividade ou procedimento por parte do Estado 

brasileiro ou por terceiras pessoas para a construção da UHE de Belo Monte; 
 

3. Respeitar os direitos humanos das pessoas e comunidades afetadas em tudo que seja 
relacionado com o projeto. 

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada a esta comunicação e nos colocamos à 
disposição para prestar maiores esclarecimentos. Informações relativas a esta petição devem ser 
prioritariamente enviadas e solicitadas por esta Comissão à seguinte organização peticionaria: 

 

SOCIEDADE PARAENSE DE DIREITOS HUMANOS (SDDH)  

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 1381, Nazaré, Belém, Pará, Brasil  

CEP: 66.060-090 

Telefone: + 55 91 3225-1950 

Fax: + 55 91 3241-1829 

Email: sddh_didh@hotmail.com 

Contatos: Roberta Amanajás 

 

Na hipótese de dificuldade de comunicação com a SDDH, solicitamos enviar subsidiariamente às 
comunicações a Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), em atenção à 
senhora Astrid Puentes Riaño (email: apuentes@aida-americas.org; Tel/ Fax. (5255) 52120141).  

 

Atenciosamente,  

 
Antonia Melo 
Movimento Xingu Vivo para Sempre 
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Antônio Marcos Alcântara de Oliveira Apurinã 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) 
 
 
 
D. Erwin Krautler 
Prelazia do Xingu 
 
 
 
Paulo Machado Guimarães / Denise da Veiga Alves 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
 
 

  
Marco Apolo Santana Leão/Roberta Amanajás/Sergio Guedes Martins/Raony Barbosa 
Sociedade Paraense de Direitos Humanos 
 
 

 
 Andressa Caldas  /  Luciana Garcia 
Justiça Global 
 
 

 
Astrid Puentes /  Maira Irigaray / Jacob Kopas / 
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
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As seguintes organizações e movimentos sociais apóiam o pedido de Medidas Cautelares a 
CIDH: 
 
Ação Atutude -Altamira 
Article 19  
Associação dos Produtores Rurais da Volta Grande do Xingu 
Associação dos Pequenos Produtores, Extrativistas e Pescadores da Região Arroz Cru 
Associação dos Produtores Orgânicos da Volta Grande do Xingu 
Associação dos Agricultores da Volta Grande do Xingu 
Associação dos Agricultores Ribeirinhos do Projeto de  Desenvolvimento Sustentavél - Itatá, 
Associação Rádio Comunitária de Altamira, 
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé 
Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APPAC) 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
Comitê Metropolitano do Movimento Xingu Vivo Para Sempre 
Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, 
Fase Amazônia 
Fórum da Amazônia Oriental (FAOR) 
Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense 
Fórum Regional Transamazônica  e Xingu dos Direitos Humanos Doroty Estang, 
Grupo Hossessual do Pará – (GHP) 
Instituto SocioAmbiental (ISA) 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e Cidade- Pará. - Movimento de  
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
Movimento Nacional de Direitos Humanos 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Placas Campo e Cidade 
Movimento Negro da Transamazônica 
Movimento de Mulheres Maria Maria 
Plataforma Dhesca Brasil 
Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente da Plataforma DHESCA Brasil 
Sociedade de defesa dos direitos sexuais na Amazônia- (Sodireitos) 
Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Vitória do Xingu 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação pública do Pará Regional Xingu 
SINTEPP- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Subsede Altamira 
S.O.S Vida 
SOCALIFRA- Sociedade Caritativa Literária São Francisco de Assis 
Terra de Direitos 
 
 
 


