
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Município de Altamira

RELATÓRIO 

preliminar do Inquérito Civil
n. 1.23.003.000078/2015-39

 Entre os dias 1º e 03 de junho de 2015 equipe composta por representantes

do Ministério Público Federal, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do IBAMA, da

FUNAI, da Defensoria Pública, de instituições que atuam na defesa dos direitos humanos e

de membros da comunidade acadêmica realizaram inspeção em ilhas do rio Xingu, cujos

moradores  estavam sendo  removidos  para  o  enchimento  do  reservatório  da  UHE  Belo

Monte.

 A equipe de Inspeção Interinstitucional se deparou com um modo de vida

ribeirinho que, embora seja marca dos rios da Amazônia, foi desconsiderado nos estudos da

UHE  Belo  Monte.  A  invisibilidade  do  morador  tradicional  do  rio  Xingu  ao  projeto  de

desenvolvimento  do  Governo  Federal  causou  perplexidade.  Sem  o  devido  respeito  e

reconhecimento  de  seu  modo  de  vida  e  com a prática  de  avaliação  patrimonialista  de

benfeitorias construtivas (que resultou em indenizações irrisórias) a remoção compulsória

em curso foi  definida como um processo de expropriação do território tradicional e dos

meios de subsistência e de reprodução da vida ribeirinha. 

Foi então elaborado um Relatório de Inspeção Interinstitucional, que afirmou

o descumprimento das premissas do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte por parte

da Concessionária Norte Energia e alertou para as graves violações de direitos humanos em

curso.
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Como consequência, em julho de 2015, o IBAMA determinou a suspensão da

remoção compulsória  até  que se readequasse o processo,  com garantia  de alternativas

aptas à manutenção do modo de vida ribeirinho.  

Restou definido que os ribeirinhos voltariam a ocupar o rio Xingu, na área

onde se formou o reservatório da UHE Belo Monte. 

A  vulnerabilidade  desses  grupos,  o  risco  de  dispersão  definitiva  e  a

complexidade do contexto local já alertavam para a cautela com que a questão deveria ser

tratada, em especial por não haver Estudo de Impacto Ambiental produzido. A única saída

aceitável seria um processo participativo para definição da forma de ocupação e dos meios

necessários  para  reconstrução  de  um  modo  de  vida  tradicional,  num  ambiente  agora

profundamente modificado. Foi definida a via de participação e incorporada ao licenciamento

a proposta da Secretaria-Geral da Presidência da República de um “diálogo ribeirinhos”. 

Ocorre que, em 24 de novembro de 2015, a Licença de Operação da UHE Belo

Monte foi emitida sem que estivesse definido o caminho para o retorno dos ribeirinhos ao rio

Xingu. O IBAMA e a SPU haviam então apresentado um mapa com vastas áreas passíveis de

ocupação, de modo que a autorização para início do enchimento do reservatório se deu

mediante o compromisso e a expectativa de início dos 'diálogos',  até que se garantisse

condições para a reprodução da vida ribeirinha. 

Hoje, completado um ano da Inspeção Interinstitucional e passados

seis meses da emissão da Licença de Operação da hidrelétrica, o horizonte desse

caminho mostra-se cada vez mais distante. 

 Desde  que  foram  removidos  dos  seus  territórios  tradicionais,  os

ribeirinhos  encontram-se num estado  de 'suspensão  de vida'.  Sem acesso  aos

meios de subsistência, resistem ao sofrimento e à exclusão, em um processo que

mudou para não mudar e que a cada dia deixa explícitas suas insubsistências. São

inúmeros os indícios de que esses grupos virão a ser novamente expulsos, pelas

mais diversas formas de violência que historicamente fizeram conhecida a região

de Altamira.

 Neste Inquérito Civil n. 1.23.003.000078/2015-39, em curso na Procuradoria

da República em Altamira,  estão descritas  as truculências,  violações e omissões de um

processo  que  carece  dos  instrumentos  mínimos  necessários  ao  retorno  seguro  dos

ribeirinhos do rio Xingu ao reservatório de Belo Monte. 

 No que se intitulou de 'diálogos', a concessionária Norte Energia, mesmo sem

respaldo  em  estudos  prévios  e  com  violação  da  Convenção  169  da  OIT,  concentra  a

prerrogativa de definir o que é ser ribeirinho e o que é necessário para reproduzir seu modo

de vida.  A empresa aufere a territorialidade ribeirinha a partir  do perfil  das instalações

físicas,  excluindo moradores agroextrativistas decenários de seus cadastros.  Restringe o
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universo  de  atingidos  de  modo  a  lotear  as  pequenas  áreas  que  entende  passíveis  de

ocupação, segundo um mapa redefinido unilateralmente. O que revela a estratégia de ver

declarada  cumprida  a  obrigação  condicionante  sem  qualquer  dispêndio  adicional  de

recursos.

A complexidade da questão não pode ser olvidada. Mais do que o retorno dos

ribeirinhos  ao  reservatório,  trata-se  da  permanência  dos  moradores  tradicionais

agroextrativistas na área dos diversos impactos da UHE Belo Monte sobre o rio Xingu, que

inclui um longo trecho de rio que hoje assiste a um processo de expulsão silenciosa que se

inicia no limite com o mosaico de áreas protegidas (divisa com a TI Koatinemo), passa pelo

reservatório, pela Volta Grande do Xingu (com sua vazão reduzida) e pela região da casa de

força principal da hidrelétrica. E que ganha força em proporções ainda não dimensionadas

pela sobreposição do projeto da mineradora canadense Belo Sun no coração dos impactos

da UHE Belo Monte. 

A conclusão das investigações em curso no Ministério Público Federal

é inequívoca: se não houver interferência imediata neste processo, assistiremos a

uma diáspora irreversível dos ribeirinhos do rio Xingu. E Belo Monte ficará marcada

pela eliminação definitiva de um modo de vida tradicional. Desafios reais que ultrapassam

inclusive o licenciamento ambiental e os meios tradicionais de ação do Ministério Público

Federal. 

 Estamos diante de uma situação de sofrimento humano extremo, em que os

próprios ribeirinhos se definiram como vítimas de guerra. E, ao mesmo tempo, de um caso

difícil,  que carece de  referências  preconcebidas  para  a construção de  um caminho que

garanta a grupos vulneráveis invisibilizados que retornem à região de que foram removidos

em condições de recriar seu modo de vida, quando este ambiente é hoje o cenário das

transformações e incertezas geradas pela interferência humana brutal no curso do rio Xingu.

 Não podemos fingir acreditar que os invisíveis tornam-se visíveis pela

simples exposição pública de sua tragédia. 

 Se – apesar de toda a história de Belo Monte – continuamos a acreditar que a

lei põe limite ao  tudo é possível é necessário, antes de mais nada, levar os ribeirinhos a

sério. Iluminar o que ainda não foi acessado, ouvir e garantir de todas as formas que se

autodefinam e que tenham condições de construir seu caminho, com autonomia, no melhor

que se pode extrair desse cenário transformado. 

  Durante mais de 20 anos foi feito o alerta de que as condições da região do

médio Xingu eram desfavoráveis à instalação do empreendimento de Belo Monte. Porém, a

tragédia  social  vivida  pela  população  de  Altamira  foi  muito  além dos  prognósticos.  Os

estudos  foram  insuficientes  e  ações  mitigatórias  que  condicionaram  a  viabilidade  da

hidrelétrica não foram implementadas. É evidente que não se pode falar em cumprimento
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de  uma  condicionante  após  o  advento  do  fato  condicionado.  E  que  hoje,  em  pleno

funcionamento da usina, ao buscar aos ribeirinhos expulsos um território lindeiro

seguro à reprodução de seu modo de vida, a concessionária Norte Energia não

estaria  cumprindo  uma  obrigação  condicionante  da  obra,  mas  implementando

ações  reparatórias ao  dano  causado.  É,  pois,  de  populações  expropriadas  e  de

reparação por violação de direitos humanos que estamos a tratar. Parte do passivo de Belo

Monte, pelo qual o Estado deve também ser chamado a responder.

 Se durante o processo de construção da hidrelétrica um suposto interesse

nacional na energia a ser produzida justificou a suspensão da ordem jurídica e assegurou

junto  aos  tribunais  a  blindagem  das  licenças  emitidas  (mesmo  sem  o  cumprimento

concomitante  das  obrigações  condicionantes),  há  que  se  reconhecer  que  existe  uma

dívida do Brasil  com os povos do Xingu.  E,  independente da posição que se tenha

quanto à UHE Belo Monte ser ou não uma obra de interesse nacional, é certo que nenhum

argumento hoje seria aceitável para justificar a omissão do Estado em fazer frente a esse

passivo e romper com a diáspora ribeirinha em curso. 

 Há, entretanto, mais do que um passivo. Embora muito de Belo Monte seja a

reprodução de antigas práticas de violações de direitos de minorias étnicas, comuns no

processo colonizador e nas grandes obras do período militar, há algo inédito que se pode

extrair dessa reocupação do reservatório do rio Xingu. Se a Licença de Operação da UHE

Belo Monte dentre as condições para o funcionamento da hidrelétrica afirma a necessidade

de reprodução do modo de vida ribeirinho, devemos reconhecer que esses outrora invisíveis

poderão  impor  uma nova compreensão  da  sustentabilidade  necessária  para  geração  de

energia hídrica nos rios da Amazônica.

 Para  além do passivo  deixado por  uma obra  que não  ofertou alternativas

aptas à manutenção da vida ribeirinha,  estamos a tratar da adequação ambiental da

intervenção no rio Xingu para a geração sustentável de energia, que dependerá da

garantia  de condições para reprodução do  meio  ambiente físico-biótico,  mas –

também  –  do  meio  ambiente  antrópico,  ora  representado  pelo  modo  de  vida

tradicional  ribeirinho.  Em outras  palavras,  a  autorização  para  uso  do  rio  Xingu  para

geração de energia envolve não apenas a proteção mínima do meio ambiente natural, mas

a garantia da reprodução de uma forma de vida humana que historicamente se constituiu

pelo especial convívio entre indígenas e beiradeiros na relação destes com o rio e com a

floresta.

 Em verdade, nenhuma intervenção na Amazônia pode ser aceitável sem que

se reconheça que essa floresta se faz e se preserva com a presença humana. Modos de vida

tradicionais sustentáveis, que guardam e transmitem conhecimento de um universo que a

ciência oficial ainda não acessou e que ora assistimos se perder.
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 A conclusão do presente inquérito civil é no sentido de que a Inspeção

Interinstitucional realizada em junho de 2015, embora tenha tornado pública a

tragédia social gerada pela implementação da UHE Belo Monte à margem da lei,

não resultou na efetiva visibilidade desses grupos ao ponto de garantir condições

para seu retorno seguro ao rio Xingu. O processo de licenciamento ambiental sequer

compreendeu seu modo de vida.  Carente de referências mínimas e de qualquer estudo

aceitável, segue utilizando como critério preponderante a avaliação de custos realizada pelo

empreendedor.

 A situação demanda novo chamado de ação interinstitucional, com  apelo à

comunidade  acadêmica  para  que  seja  realizado  estudo  multidisciplinar  para

ocupação e uso da beira do rio Xingu pelas populações tradicionais expropriadas e

em  processo  de  expropriação  pela  UHE  Belo  Monte, cujo  produto  deverá  ser

apresentado em Audiência Pública a ser realizada em Altamira no mês de outubro, com

objetivo  de colher  subsídios  técnicos  científicos para  avaliação dos caminhos  seguros à

reprodução  do  modo  de  vida  ribeirinho  no  rio  Xingu,  considerando  a  necessidade  de

reparação do dano já causado e as condições socioambientais para o uso sustentável dos

recursos hídricos para geração de energia. Os estudos deverão ser produzidos com respeito

à convenção 169 da OIT e indicar os meios mais adequados para proteção dos territórios

tradicionais  da  área  impactada  pela  hidrelétrica,  com  identificação  do  modo  de  vida

ribeirinho, sua organização socioespacial, a caracterização ecológica e social das diversas

áreas de rio afetadas com a perda da diversidade e ecossistemas e as condições necessárias

para reprodução do modo de vida tradicional.

Para  avaliação  dos  contornos  da  ação  interinstitucional  necessária  e

elaboração de Plano de Trabalho para produção de material técnico científico qualificado que

subsidie  o  processo  de  recuperação  ambiental  e  reocupação  do  rio  Xingu  pelos  povos

tradicionais expropriados pela UHE Belo Monte, o Ministério Público Federal promoverá em

São Paulo, no dia 11 de agosto de 2016, reunião ampliada com convite à comunidade

acadêmica nacional.

  É o relatório. 

   Altamira, 04 de julho de 2016

THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA

Procuradora da República
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