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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Município de Altamira 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA ÚNICA DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA – ESTADO DO PARÁ 

 

“Não estamos aqui 

monitorando nossa 

própria morte!” 

(Natanael Juruna) 

 
Inquérito Civil nº. 1.23.003.0000254/2010-28 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio de seus representantes 

ao final signatários, e alicerçados nos artigos 5º, inciso LXXVIII; 20, inciso XI; 127, caput, e 129, 

inciso III e V; 231, caput, e § 1º, todos da Constituição Federal de 1988; artigos 2º; 5º, inciso III, 

alínea e; 6º, inciso VII, alíneas c e d; todos da Lei Complementar nº 75/93; artigos 1º, incisos IV; 

2º; 3º; 5º, caput e inciso I; 12, caput; e 19 da Lei nº 7.347/85, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
com pedido de tutela provisória de urgência 

em face de: 

NORTE ENERGIA S.A. (NESA), pessoa jurídica de direito privado, 

concessionária de uso de bem público para exploração da Usina Hidrelétrica 

de Belo Monte, CNPJ/MF 12.300.288/0001-07, com sede em Brasília-DF, 

Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 04, Bloco B, salas 904/1004, Centro 

Empresarial Varig; e 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) - pessoa jurídica de direito 

público, CNPJ/MF 03.659.166/0001-02, com sede no SCEN, Trecho 2, Ed. 

Sede, Caixa Postal n 09870, Brasília-DF, CEP 70818-900; pelas razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DOS OBJETIVOS DA DEMANDA 

 

   A presente demanda tem por objeto situação de ilegalidade que se 

consolidou mediante a operação da UHE Belo Monte sem a existência de um mecanismo de 

mitigação apto a garantir a partilha equilibrada das águas do rio Xingu. O que pôs em curso um 

colapso ambiental e humanitário no Trecho de Vazão Reduzida, que segue sem freios e com riscos 

de não-retorno. 

   A autorização do desvio do fluxo do rio Xingu para geração de energia foi 

condicionada à preservação dos usos múltiplos dos recursos hídricos, que seria assegurada por 

um controle artificial de vazões ao qual caberia garantir a preservação dos ecossistemas, dos 

modos de vida e da navegação na Volta Grande do Xingu. O instrumento concebido pelo Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) para tal finalidade ficou conhecido como Hidrograma de Consenso. 

Proposto como a principal medida mitigatória da UHE Belo Monte, por meio do qual seria revertida 

a magnitude de todos os impactos e garantida a recuperação dos ecossistemas, mediante a 

liberação de vazão a maior capaz de alagar as florestas aluviais e os ambientes essenciais. 

   A expressão Hidrograma de Consenso, embora transmita a ideia de um 

acordo entre atores que disputam usos excludentes dos recursos hídricos do rio Xingu, consiste 

em definição criada pelo empreendedor com o governo, exclusivamente a partir de critérios 

energéticos. Os povos indígenas e as demais comunidades tradicionais que coabitam a Volta 

Grande do Xingu não participaram da escolha das vazões (A e B) do Hidrograma de Consenso. 

Não tiveram oportunidade de debater quais indicadores socioambientais deveriam ser 

resguardados por essa medida mitigatória e nem mesmo foram adequadamente informados sobre 

os impactos associados. E as incertezas técnicas do licenciador IBAMA quanto à capacidade de 

suporte do rio Xingu, de forma heterodoxa, foram erigidas a condicionantes das licenças 

ambientais e transferidas para a fase de operação da usina na forma de testes e de Cláusulas de 
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Revisão do hidrograma. 

   Nesse contexto, o que se depreende do amplo material probatório colhido no 

Inquérito Civil Público n. 1.23.003.000254/2010-28 é mais que um grosso erro de prognóstico do 

EIA. 

   O advento de impactos de magnitude não esperada logo na fase inicial de 

operação da UHE Belo Monte confrontou a condição do Hidrograma de Consenso enquanto medida 

mitigatória. E tornou inviável a realização de seu teste. Porque o desequilíbrio em cascata gerado 

pelo desvio do fluxo hídrico na Volta Grande do Xingu adveio de vazões superiores ao previsto 

para o hidrograma de recuperação do ambiente (B). Que, em sendo aplicado, deverá impor rigor 

hídrico ainda mais severo aos impactos em curso, que seguem sem freios.  

   A principal medida mitigatória da UHE Belo Monte, mais do que não operar, 

opera no sentido oposto para o qual foi prevista. Pois se redefine como um novo impacto não 

prognosticado, a partir do qual se tornariam drásticos e imitigáveis todos os demais impactos.  

   Por isso o licenciador IBAMA afirmou a necessidade de revisão precoce do 

mérito do Hidrograma de Consenso, determinando a realização de Estudos Complementares para 

definição de um regime sustentável de vazões a ser aplicado na Volta Grande do Xingu. Com base 

no princípio da precaução, vedou a utilização do Hidrograma B. E determinou a aplicação de um 

Hidrograma Provisório, até que as informações demandas fossem analisadas.  

   A concessionária de Belo Monte, porém, negligencia em apresentar os dados 

solicitados pelo licenciador. Não faz prova das condições para aplicação do Hidrograma B e 

tampouco demonstra quais as vazões seguras que garantiriam o início do alagamento das áreas 

essenciais. Por outro lado, insiste em ampliar o desvio do fluxo do rio Xingu pelos canais de 

concreto.  

   Ao pretender operar as turbinas da hidrelétrica sem manter o pulso de 

inundação que sustenta a vida na Volta Grande do Xingu, oferecendo medidas experimentais 

aleatórias no lugar da água necessária para invadir os pedrais e as planícies aluviais, a empresa 

concessionária subverte a premissa que sustenta a outorga de seu direito de uso dos recursos 

hídricos do rio Xingu. E que lhe impôs um poder-dever.  

   É nesse contexto que o presidente do IBAMA, ao romper a ação 

precaucionária do órgão ambiental, autorizando – sem segurança – a UHE Belo Monte a operar 

desde logo o Hidrograma de Consenso, consolida um novo estado de ilegalidade na operação 
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usina. O equilíbrio na partilha das águas do rio Xingu deixa de ser um imperativo, tornando 

desnecessária a garantia do pulso de inundação da vida. Posterga a prova da viabilidade para 

depois do dano já em curso. E abre caminho para que se instaure na Volta Grande do Xingu o que 

suas populações, silenciadas, vem denunciando como o ‘fim do mundo’. 

   Neste contexto, a presente demanda estrutural tem por objetivo: 

1. Manter a conduta precaucionária do licenciador IBAMA, que impôs a 

necessidade de aplicação de um Hidrograma Provisório, até que a 

concessionária Norte Energia apresente dados técnicos que demonstrem a 

capacidade de suporte do rio Xingu e a segurança das vazões que pretende 

praticar no Trecho de Vazão Reduzida; 

2. Reposicionar o Hidrograma Ecológico de Consenso como a 

principal medida mitigatória da UHE Belo Monte, garantindo a partilha 

equilibrada das águas do rio Xingu, mediante a definição de um regime de 

vazões apto à manutenção dos ecossistemas, dos modos de vida e da 

navegação na Volta Grande do Xingu, a serem definidas a partir de 

informações já solicitadas pelo IBAMA na forma de Estudos 

Complementares, que deverão ser apresentadas pela concessionária Norte 

Energia, submetidos à análise técnica do licenciador, bem como a Consulta 

Previa, Livre e Informada das populações tradicionais atingidas. 
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DO RESUMO EXECUTIVO 

 

   No formato de usina proposto para Belo Monte, a outorga de uso de recursos 

hídricos conferiu à empresa concessionária o direito de desviar e dividir o fluxo do Xingu para 

produção energética. Prerrogativa, entretanto, condicionada à reprodução artificial de um 

complexo ciclo hidrológico do qual dependem os ecossistemas, os modos de vida e a navegação 

de populações ribeirinhas indígenas e não indígenas da Volta Grande do Xingu, trecho de 100 Km 

em que o rio teve sua vazão reduzida. Trata-se de um peculiar poder-dever de garantir um pulso 

de inundação que sustente a vida, ao mesmo tempo em que parte das águas do Xingu são 

redirecionadas para geração de energia. 

   Quanto de água poderá ser desviada pelos canais de concreto rumo à casa 

de força principal da usina? E quanto de água deve seguir para a Volta Grande do Xingu para 

banhar pedrais, igapós, cachoeiras e todos os ambientes necessários aos processos e serviços 

ecossistêmicos? São essas as questões postas ao licenciamento ambiental da UHE Belo Monte. E 

cada resposta contempla tanto a viabilidade socioambiental da hidrelétrica, quanto a definição do 

retorno energético que o empreendimento poderia alcançar.1 

    A previsão do EIA, para conciliação desse conflito em torno do uso dos 

recursos hídricos, foi um hidrograma artificial, apresentado como fruto de acordo entre os atores 

envolvidos. O chamado Hidrograma de Consenso. Uma proposta para a partilha da vazão natural 

do rio Xingu, mediante a alternância de dois ciclos hidrológicos controlados pela empresa 

concessionária. Um deles representaria um severo estresse hídrico para um ano (Hidrograma A), 

com a liberação de 4mil m³/s para a Volta Grande do Xingu no mês de maior cheia. E o outro 

“garantiria” a recuperação dos ecossistemas, mediante alagamento das planícies aluviais, no ano 

seguinte (Hidrograma B), com a liberação de 8mil m³/s no mesmo mês.2 

   Com a missão de assegurar a quantidade de água e o tempo necessário para 

disparar processos reprodutivos e garantir a navegação, assegurando um pulso de inundação para 

o Trecho de Vazão Reduzida, o Hidrograma de Consenso foi previsto como a principal medida 

mitigatória da UHE Belo Monte. Destinado a minimizar os 25 impactos prognosticados pelo desvio 

hídrico. Tornando-os reversíveis a curto, médio ou longo prazo.3 

   Com isso, o EIA reconhece um poder-dever sobre o fluxo da vida na 

 
1 Vide parágrafos n. 34-38 
2 Vide parágrafos n. 41/48-53 
3 Vide parágrafo n. 60 
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Volta Grande do Xingu, criando um controle humano sobre os ciclos ecológicos e reprodutivos. 

Promove a revisão de cada um dos impactos previstos e afirma a viabilidade socioambiental do 

empreendimento. 

   Ocorre que, embora conclua que o Hidrograma de Consenso assegure o tal 

pulso de inundação mínimo necessário para o alagamento das planícies aluviais, o EIA não 

apresentou dados que demonstrassem como as vazões previstas para a cheia cumpririam esse 

papel.4 

   A análise técnica do IBAMA, em 2009, não aprovou o Hidrograma de 

Consenso. Concluiu-se que as informações contidas no EIA eram insuficientes para assegurar que 

estaria garantida a manutenção de condições mínimas de reprodução e alimentação da ictiofauna, 

quelônios e aves aquáticas. E que não estava demonstrado que o sistema suportaria esse nível de 

estresse a médio e longo prazos. E o IBAMA solicitou à época a complementação de estudos sobre 

a capacidade de suporte do rio Xingu.5 

   A despeito do parecer técnico, o processo de licenciamento prosseguiu, sem 

novos dados. A prova da viabilidade do Hidrograma de Consenso foi diferida para a fase de 

operação da usina, quando a alternância de hidrogramas seria submetida a testes e 

monitoramento. E o leilão da hidrelétrica foi realizado num cenário de alto risco, sem definição 

segura de quanto dos recursos hídricos do Xingu poderiam ser revertidos para geração de 

energia.6 

   Sem aprovação ambiental, o Hidrograma de Consenso é erigido à 

condicionante das licenças ambientais. E as incertezas da equipe técnica foram reafirmadas em 

Cláusulas de Revisão do hidrograma e de controle de vazões.7 

   É sabido que a alteração de medidas mitigatórias e de condições da 

operação de atividades potencialmente poluidoras é uma possibilidade inerente ao licenciamento e 

ao poder de polícia ambiental. Mas, no caso de Belo Monte, esse controle tem uma dimensão 

singular. 

   Porque a definição de vazões seguras para a operação da usina dependia de 

uma sustentabilidade ambiental ainda não demonstrada. De modo que todas as etapas em que se 

autorizou prosseguir com o licenciamento estiveram sustentadas em garantias expressas quanto à 

 
4 Vide parágrafos n.64/65 
5 Vide parágrafos n.84/90/110-121/130 
6 Vide parágrafos n.133-131/155 
7 Vide parágrafos n.138/144-146 
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segurança ambiental do rio Xingu. Com reiteradas previsões de alteração do Hidrograma de 

Consenso motivada pela identificação de impactos não prognosticadosnos estudos ambientais 

(Licença de Instalação nº 795/2011)e de um peculiar controle das vazões com o objetivo de mitigar 

impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e 

modos de vida da população da Volta Grande do Xingu. (Licença de Operação nº 1317/2015)8 

   Não há dúvida de que a decisão que, em 2010, postergou a análise da 

suficiência das vazões do Hidrograma de Consenso para o período de operação da usina, viola os 

princípios precaucionários e expõe a risco não admitido o ambiente que será impactado. 

   Porém, essa decisão da parte do Governo Federal apenas pode incidir no 

potencial energético de seu empreendimento. Não interfere (e não poderia interferir) no dever de 

garantir o pulso de inundação da Volta Grande do Xingu. Obrigação que se manteve inalterada. 

   Todas as etapas desse licenciamento e os documentos produzidos pela 

própria concessionária Norte Energia sustentam-se na premissa de que deve ser garantida a 

inundação das áreas essenciais da Volta Grande do Xingu. Assegurada mediante eventuais 

alterações nos hidrogramas para a hipótese de as vazões propostas no EIA mostrarem-se 

insuficientes. 

   Anota-se, portanto, que a obrigação de garantir o pulso de inundação da 

vida na Volta Grande do Xingu não é um bem jurídico disponível. Ou relativizável. 

   Pois então, a UHE Belo Monte começou a operar em novembro de 2015. E, 

ao contrário do que previa o EIA, graves impactos foram identificados – precocemente – já na 

fase inicial ou de transição de operação da usina. O diagnóstico das transformações em curso na 

Volta Grande do Xingu demonstrou que vazões superiores às previstas para o Hidrograma B 

(concebido com a missão recuperar o ambiente) não foram capazes de promover o alagamento de 

florestas aluviais e pedrais, importantes locais de alimentação, desova, reprodução de espécies e 

berçários, gerando graves desequilíbrios em cascata na Volta Grande do Xingu. 

   Alguns desses impactos estavam previstos no EIA. Porém não para essa 

fase. Porque, segundo o EIA, a magnitude de cada impacto seria reduzida e – todos – seriam 

mitigados com a aplicação do Hidrograma B que supostamente garantiria a liberação de vazão 

maior, capaz de permitir a inundação das planícies e a retomada da condição dos habitats.9 

   A constatação de impactos de alta magnitude na fase inicial de operação da 

 
8 Vide parágrafos n.170/189-204 
9  UHE Belo Monte. Estudo de Impacto Ambiental, Volume 31. Vide parágrafos n.205-214 
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usina atestam mais do que falhas no prognóstico do EIA. Alertam quanto à insuficiência de seu 

principal instrumento de mitigação – o Hidrograma de Consenso – que se tornou, ele próprio, um 

impacto não previsto. Como garantir a necessária vazão a maior para alagar as planícies aluviais e 

reverter os impactos em curso, se o Hidrograma de Consenso prevê uma restrição hídrica ainda 

mais rigorosa à Volta Grande do Xingu?10 

   Diante do advento precoce de impactos que vão se tornando drásticos e 

irreversíveis, o licenciador IBAMA acionou seu poder de polícia ambiental para o controle das 

vazões do rio Xingu e afirmou a necessidade de se abdicar do teste tardio e dar início imediato à 

avaliação do mérito do Hidrograma de Consenso.11 

   Em novembro de 2019, a equipe técnica do IBAMA, analisando os dados do 

monitoramento em curso, alertou que a sobrevivência e a manutenção de todo o ecossistema da 

Volta Grande e dos modos de vida das comunidades não podem ser objeto de testes, quando são 

contundentes e claras as evidências de impactos graves e irreversíveis já em curso, mesmo com 

vazões bem superiores às do hidrograma proposto. O IBAMA concluiu que a aplicação do 

Hidrograma A é impraticável. E, quanto ao Hidrograma B, a equipe destacou que os dados 

presentes no licenciamento são insuficientes para garantir que não haverá piora drástica nas 

condições ambientais e de modo de vida na Volta Grande do Xingu no caso de sua 

implementação. 

Foi, ainda, detectada ausência de dados de suma importância para realização 

de modelagem matemática do TVR [Trecho de Vazão Reduzida], impedindo 

uma avaliação mais precisa das condições hidrodinâmicas assumidas no TVR 

e, consequentemente, para proposição de um hidrograma alternativo, que 

seja seguro ou menos impactante. É fato que o HC [Hidrograma de 

Consenso] proposto (em especial o Hidrograma A) é impraticável. Contudo, 

ainda não há elementos para se determinar um nível mínimo de vazão 

afluente ao TVR entre tantas vazões de referência citadas nos documentos 

técnicos, que garanta impacto mínimo e aceitável aos biomas e ao modo de 

vida da população residente no trecho. 

Uma vez alterada a direção do fluxo e velocidade de escoamento a jusante, 

pergunta-se se uma vazão acima dos 13.000 m³/s hoje seria suficiente para 

alagar ilhas e pedrais, além de atrair a biota. É uma resposta ainda não 

possível de ser dada, restando ao Ibama aguardar a aquisição de dados pela 

NESA para um posicionamento mais adequado e definitivo. 

Cabe destacar que nos documentos consultados, em relação ao volume 

mínimo necessário para que haja a inundação das florestas aluviais e das 

formações pioneiras, os valores variaram desde 8.000 a 15.000 m3/s. Já o 

 
10 Vide parágrafos n.217/233-235 
11 Vide parágrafos n.296-298 
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período mínimo necessário para que haja os processos ecológicos na fauna e 

flora nesses ambientes, variaram de 1 a 5 meses. Tais informações são 

essenciais para a determinação do hidrograma mínimo necessário para que 

os processos ecológicos da fauna e flora sejam mantidos no TVR, o que ainda 

não foram determinados. 

A princípio, visto a inexistência de dados que possibilitem respostas seguras, 

essa equipe técnica recomenda à NESA abdicar ao HC A e B, mantendo a 

média mensal das vazões praticadas dos último 4 anos pós emissão da LO nº 

1317/2011, conforme apresentado na Figura 03 deste parecer.12 
 

   Portanto, diante da inexistência de dados primordiais que permitissem 

auferir a segurança em termos de vazões afluentes para a operação de um hidrograma 

sustentável, que assegure um pulso de inundação à Volta Grande do Xingu, o licenciador 

determinou à concessionária Norte Energia a realização de Estudos Complementares.13 

   E, por inexistirem dados que atestem que a aplicação do Hidrograma B não 

tornará drásticos e irreversíveis os impactos já em curso, até que os Estudos Complementares 

fossem efetivamente apresentados e analisados pelo órgão ambiental, o IBAMA determinou a 

aplicação de um Hidrograma Provisório, que vigorou a partir de abril de 2020. Portanto, com 

fundamento no princípio da precaução, o licenciador suspendeu o início da aplicação do 

Hidrograma de Consenso e afirmou a necessidade de controle excepcional das vazões do rio 

Xingu, impondo a manutenção das médias mensais praticadas entre 2016 e 2018. Com isso, 

buscou-se evitar a imposição de um rigor hídrico mais severo à Volta Grande do Xingu, com o 

consequente agravamento dos impactos identificados. Garantia-se as condições de reversibilidade 

dos impactos em curso, até que as informações requisitadas do empreendedor fossem 

apresentadas e analisadas, para definição de um hidrograma seguro, tanto com relação às vazões 

afluentes, como com relação à suficiência de eventuais medidas mitigatórias adicionais.14 

   Ao determinar esses estudos, o IBAMA pretendia obter dados concretos para 

a avaliação precoce do mérito do Hidrograma de Consenso. Dados sobre a modelagem dos 

impactos da aplicação do Hidrograma B na Volta Grande do Xingu, que identificassem as áreas 

alagáveis, permitindo avaliar a perda de biodiversidade e de recursos ambientais e as 

consequências para o modo de vida da região em decorrência da sua aplicação. Buscava o 

licenciador informações essenciais para a definição do hidrograma mínimo necessário para que os 

processos ecológicos da fauna e flora fossem mantidos no Trecho de Vazão Reduzida. E, ao exigir 

os estudos e suspender a aplicação dos Hidrogramas B e A, o IBAMA buscou evitar o agravamento 

 
12 IBAMA - Parecer Técnico n° 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC, p. 24 - Doc.02. Vide parágrafos n. 296-306 
13 Vide parágrafos n. 314-317 
14 Vide parágrafos n. 318-319 
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das condições ambientais identificadas, negando o desvio ainda maior do fluxo hídrico. 

   A concessionária Norte Energia tentou reverter a decisão do licenciador, 

recorrendo administrativamente e também ao Poder Judiciário, sob a alegação de um suposto 

direito adquirido à aplicação do Hidrograma de Consenso.15 

   Em suas informações, o IBAMA sustentou o legítimo exercício do seu poder 

de polícia ambiental. Explicou que a situação da Volta Grande do Xingu teria demandado 

intervenções urgentes com vistas à mitigação dos impactos, havendo no caso um periculum in 

mora reversum pois, em se mantendo o Hidrograma de Consenso, o impacto ambiental esperado 

seria a perda da manutenção da biodiversidade do Trecho de Vazão Reduzida. E ressaltou que 

esse hidrograma definido com base nas vazões médias mensais aplicadas entre 2016 (início do 

enchimento) e 2018 vigoraria até que as informações e estudos solicitados à Norte Energia 

fossem apresentados e avaliados pelo IBAMA.16 

   Em decisão, o Tribunal Regional Federal reafirmou a natureza jurídica do 

licenciamento ambiental e o acerto da imposição de um Hidrograma Provisório. Negou a ordem. E 

ressaltou à empresa que não lhe é dado eximir-se do ônus de provar o quanto de água está 

autorizada a desviar do rio Xingu. E que, como poluidor, deve demonstrar que as consequências 

de sua atividade não extrapolam as previsões contidas no EIA.17 

   A determinação do IBAMA quanto à aplicação do Hidrograma Provisório para 

a UHE Belo Monte vigorou para os meses da seca. Manteve-se no início das chuvas, em novembro 

e dezembro de 2020. E foi estendida para janeiro de 2021, quando o rio começava então a subir, 

na expectativa de que os Estudos Complementares apresentassem os dados sobre a perda de 

biodiversidade decorrente da aplicação do Hidrograma B e dados que subsidiassem uma análise 

segura quanto às vazões afluentes. E que o IBAMA pudesse, munido das informações solicitadas, 

deliberar sobre um hidrograma seguro que vigorasse em 2021. 

   Importa entender que a diversidade biológica da Volta Grande do Xingu está 

associada ao pulso de inundação do rio. Um ritmo de subida e descida das águas que ocorre em 

sincronia com processos reprodutivos das plantas e dos animais, o que garante um recrutamento 

biológico, com sucesso na reposição das populações de organismos vivos que coexistem na 

região. 

 
15 Vide parágrafo n.324 
16 Vide parágrafo n. 325 
17 Vide parágrafos n. 327 
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   Tanto a frutificação das espécies arbóreas, como a alimentação e reprodução 

da fauna aquática seguem esse movimento de enchentes e vazantes do rio Xingu. Em novembro, 

com a chuva nas cabeceiras, a água nova vai inundando primeiro as regiões mais baixas, quando 

tem início a frutificação das vegetações que se desenvolvem nos pedrais. Os peixes e as tracajás, 

então, acessam as áreas alagadas em busca de alimentos. Ao completar a enchente, com a 

elevação da cota do rio, frutificam as espécies de terra firme, agora inundada. A sincronia desse 

movimento das águas com a oferta de alimentos e de abrigo permite que nos meses da cheia 

ocorra a piracema: os peixes começam a migrar em busca de habitats para reprodução. Até que o 

rio alcance altura suficiente para alagar as florestas aluviais, possibilitando a reprodução efetiva. 

Os peixes e as tracajás vão então desovar nessas áreas inundadas. Um ambiente farto de 

alimentos, que garante o sucesso reprodutivo e funciona como um berçário, onde filhotes alevinos 

permanecem nutridos e protegidos. Uma abundância que concede às espécies a força necessária 

para retornar à calha principal do rio e resistir aos predadores e à escassez da época da seca. 

   Nesse contexto, os Estudos Complementares deveriam demonstrar quais as 

vazões necessárias para iniciar o alagamento dessas áreas e garantir a cheia mínima para a 

manutenção e reprodução das espécies. Avaliar as consequências da aplicação do Hidrograma B. 

E, ao mesmo tempo, identificar as perdas admissíveis, impondo mitigações efetivas, sem risco de 

não-retorno. Porque já havia sido verificado que, após o início da operação da usina, áreas 

essenciais da Volta Grande do Xingu ficaram expostas. E que – com vazões superiores ao 

Hidrograma B – os frutos caíram no seco, os pacus foram encontrados magros, toneladas de 

peixes morreram. Não houve condições para reprodução e sucesso reprodutivo das tracajás. E o 

modo de vida daqueles que dependem do rio e que tem o imaginário associado ao seu ciclo 

sazonal foi completamente transformado. 

O IBAMA afirmou inúmeras vezes que aguardava a análise dos Estudos 

Complementares para deliberar sobre as vazões a serem aplicadas em 2021. Justificou a 

imposição do Hidrograma Provisório no princípio da precaução, indicando que este vigoraria até 

que o licenciador obtivesse informações para definir vazões sustentáveis. A decisão que impôs 

esses estudos e que justificou o controle de vazões foi precedida de dois pressupostos essenciais: 

1. os riscos de que a aplicação Hidrograma de Consenso (mediante a diminuição do alagamento 

das planícies aluviais) resultasse no agravamento e na irreversibilidade dos impactos já 

identificados e; 2. a insuficiência de dados no licenciamento para definição de um hidrograma 

alternativo mais seguro e sustentável.  

Ambos os pressupostos permanecem intactos até a presente data. Vejamos. 
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   Quanto à insuficiência de dados, o IBAMA em junho de 2019 comunicou a 

concessionária a necessidade de novas informações. A primeira resposta por parte da Norte 

Energia foi encaminhada ao licenciador, em julho de 2019. O Parecer Técnico do IBAMA que 

analisou esse documento concluiu que a informação era “deficiente” e “parcial”, com dados 

“aleatórios”, “incompletos” e “genéricos”, que impossibilitaram a avaliação pretendida. 

Posteriormente, o IBAMA consolidou os seus questionamentos como referência ao que passou a 

denominar de Estudos Complementares.18 

   Vigorando um hidrograma provisório até que os dados solicitados fossem 

apresentados e avaliados, em 14 de dezembro de 2020 – com significativo atraso – a Norte 

Energia apresentou ao licenciamento um relatório, que pretendia responder a dois dos três eixos 

dos Estudos Complementares. Quanto ao terceiro eixo, a concessionária havia solicitado, já em 

2019, um ciclo hidrológico para sua realização, mas, até dezembro de 2020, ainda nem sequer 

iniciada a atividade (ou, ao menos, os seus resultados não haviam sido disponibilizados, nem 

mesmo parcialmente). 

   Estando os documentos sob análise técnica do licenciador, o Hidrograma 

Provisório foi então estendido para o mês de janeiro de 2021. 

   Em 22 de janeiro, após reiteradas reuniões em que se fez acompanhar de 

representantes do setor elétrico do Governo Federal, a concessionária Norte Energia apresentou 

ao IBAMA novo documento, por meio do qual solicita a aplicação do Hidrograma B em 2021 e 

propõe um pacote de medidas como contrapartida aos seus impactos. 

   No dia 1º de fevereiro, o IBAMA concluiu a avaliação dos Estudos 

Complementares apresentados pela Norte Energia em dezembro, por meio de Parecer Técnico que 

torna evidente a resistência do empreendedor em produzir os dados que deveriam subsidiar a 

definição de vazões sustentáveis para a operação de sua atividade. De acordo com o parecer, os 

estudos apresentados carecem de isenção técnica e têm nítido objetivo de referendar as 

conclusões do EIA, além de omitirem informações primordiais para avaliação de cenários com 

vazões intermediárias entre o pulso natural do rio e o Hidrograma B. Dados indispensáveis para 

identificar o ponto de início da inundação das planícies e demais áreas essenciais. O IBAMA 

alertou novamente quanto aos riscos de operação do Hidrograma de Consenso e recomendou a 

devolução dos estudos para complementação. 

O que se observou de maneira geral foi que o denominado estudo 

 
18 Vide parágrafo n.333 
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complementar esteve mais amarrado ao processo comparativo entre 

resultados recentes com aqueles do EIA com fins nítidos de REFERENDAR 

resultados pretéritos, que buscar independência e isonomia técnica. Se 

gastou mais tempo em explicar o EIA que gerar uma base de dados mais 

segura e mais explorada, capaz de eliminar as fragilidades das informações. 

O estudo foi originalmente pensado em se avaliar, a luz de novas 

tecnologias, as características intrínsecas da região da Volta Grande do Xingu 

sem amarrar a dados pretéritos. Uma avaliação comparativa caberia à equipe 

do IBAMA em momento oportuno. 

Faltou dados de base para teste e comprovação dos resultados, faltou 

esclarecimentos como fontes, origem de dados, faltou clareza na redação do 

texto, citações sem resultados e discussões.[...] 

A presente análise também discorda da suposta validação do modelo. 

Inicialmente por não sanar o problema principal que é o domínio da área de 

inundação no período de cheia [...] 

Outra importante questão levantada era se ao aumentar a vazão do TVR 

além do HC qual seria o comportamento hidrodinâmico em cenário sob 

intervenção. NENHUMA simulação com vazões acima dos 8.000m³/s foi 

realizado para o cenário de rio com barramento. 

O estudo NÃO está satisfatório e requer complementações de dados e 

esclarecimentos. 

Essa análise não considerou satisfatória as respostas dadas aos 

questionamentos 1, 2 e 4 do Parecer Técnico 111/2019, principalmente por 

faltar compatibilidade entre dados apresentados pelo relatório e os 

observados pelo parecer, e pela falta de independência técnica dos dados. 

Também não foi respondido se instituir vazões superiores ao HC sobre a 

proposta de um hidrograma alternativo, esta seria capaz de estabelecer as 

condições mais próximas aos naturais garantindo o equilíbrio ambiental 

necessário [...]” (p. 19). 

Por fim, verificou-se conclusões com base em especulações sobre garantias 

de manutenção de ambientes aquáticos sob vazões do hidrograma de teste 

sem dados dos estudos bióticos, que ainda se encontram em andamento. 

Deve-se sempre lembrar que os impactos ambientais em curso estão sendo 

observados sob vazões superiores ao teto do Hidrograma B, indicando que as 

condições de degradação ambiental podem piorar com a implementação 

definitiva das vazões alternadas do hidrograma de teste. Por isso e pelas 

motivações acima, esse parecer não considera adequada a abordagem dada 

pelo relatório técnico, sugerindo sua DEVOLUÇÃO e readequação.19 

   Apesar de os Estudos Complementares terem sido considerados inadequados 

para avaliação da segurança das vazões, a imagem apresentada quanto à mancha de inundação 

da Volta Grande do Xingu, relativa ao Hidrograma B, demonstrou que cerca de 70% da floresta 

aluvial não será inundada em nenhum momento do ano. O que permite concluir que a sua 

 
19 IBAMA - Parecer Técnico nº 17/2021/COHID/CGTEC/DILIC, p. 20 - Doc.03. Vide parágrafos n. 334-339 
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aplicação provocará o fim do pulso de inundação na maior parte dos ambientes alagáveis da Volta 

Grande do Xingu, resultando na perda da conectividade do ecossistema com o rio.20 

   Atestada a inadequação dos Estudos Complementares e recomendada a sua 

devolução para que empresa assuma o ônus de demonstrar a segurança de sua atividade, 

ausentes os dados solicitados para a definição de vazões seguras para a Volta Grande do Xingu, o 

presidente do IBAMA anuncia que o órgão ambiental estaria em vias de acordo com a 

concessionária Norte Energia, por meio do qual seriam definidas as vazões para o ano de 2021.21 

   E, sem novos dados técnicos, contrariando as conclusões e os argumentos 

até então aduzidos – inclusive perante o Poder Judiciário –, no dia 08 de fevereiro último o gestor 

do órgão do IBAMA pactuou com a concessionária Norte Energia um Termo de Compromisso 

Ambiental, cujo objetivo é autorizar a aplicação do Hidrograma de Consenso até dezembro de 

2021, quando então a concessionária deverá apresentar os Estudos Complementares e outros 

dados aptos a demonstrar a segurança do Hidrograma de Consenso para manter a qualidade 

ambiental da Volta Grande do Xingu.22 

   Na sequência, no dia 09 de fevereiro, o Presidente do IBAMA encaminhou à 

Norte Energia ofício autorizando a imediata aplicação do Hidrograma B, considerando que a 

empresa teria apresentado comprovante de depósito no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais) e de seguro no valor de R$107.492.281,13 (cento e sete milhões e quatrocentos 

e noventa e dois mil e duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), em atendimento ao Termo 

de Compromisso celebrado.23 

   A conduta do presidente do IBAMA se baseia em falsas premissas, pois 

confere às medidas mitigatórias mencionadas no Termo de Compromisso Ambiental um resultado 

que delas já se sabe que não virá.  Em outros termos, ao fundamentar seu ato na suficiência das 

medidas mitigatórias para evitar os efeitos da aplicação do Hidrograma B durante o ano de 2021, 

o ato da Presidência do Ibama se utiliza de falso fundamento, tornando-se, por isso mesmo, sem 

respaldo técnico que assegure as condições para operar o Hidrograma B, diante do cenário 

constatado pelo próprio licenciador. Configura ato administrativo viciado, por meio do qual o 

gestor do IBAMA afasta a ação precaucionária do órgão ambiental e expõe a Volta Grande do 

Xingu ao risco de não-retorno, aceitando o agravamento dos impactos ambientais já identificados, 

o que mostra não ser razoável ou proporcional a premissa assumida como fundamento da 

 
20 Vide parágrafos n. 341-342 
21 Vide parágrafos n. 335 
22 Vide parágrafo n. 360 
23 Vide parágrafo n. 361 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

15 

 

decisão.24 

   Permite à empresa operar sua atividade expropriando as águas do rio Xingu, 

com elevados riscos de perdas definitivas ao ecossistema e aos modos de vida, desincumbida de 

seu ônus de provar a viabilidade da ação que executa. Prova essa que é agora postergada para 

depois do dano. 

   Diante da conclusão do próprio IBAMA quanto à insuficiência dos dados 

presentes no licenciamento para garantir que a operação do Hidrograma B não acarretará piora 

drástica nas condições ambientais e de modo de vida na Volta Grande do Xingu; depois de 

reiteradas manifestações de que os Estudos Complementares são primordiais, necessários e 

urgentes para a definição de vazões sustentáveis para a Volta Grande do Xingu, justificando a 

imposição de um hidrograma provisório até sua conclusão e análise; pergunta-se: como, na falta 

desses dados e das conclusões daí decorrentes, poderia o gestor do IBAMA, sem violar os 

princípios que regem sua atuação, autorizar a aplicação do Hidrograma de Consenso, permitindo a 

restrição ainda maior do pulso de inundação da Volta Grande do Xingu? 

   O presidente do órgão ambiental pretende sustentar a sua decisão na 

premissa de que a pactuação do Termo de Compromisso logrou ampliar medidas de compensação 

e de mitigação, que a empresa Norte Energia teria “concordado” em implementar. E que tais 

medidas (adicionais) seriam suficientes para conter os danos decorrentes da aplicação do 

Hidrograma B no ano de 2021.25 

   Trata-se, porém, de afirmação falsa, irrazoável e desproporcional.26 

   A decisão que autoriza a aplicação imediata do Hidrograma de Consenso 

padece de grave vício de fundamentação técnica e implica em violação às normas ambientais.27 

   Nota-se que uma das medidas mitigatórias adicionais previstas no Termo de 

Compromisso é a realização dos Estudos Complementares. E o próprio documento afirma que 

esses estudos objetivariam demonstrar a segurança do Hidrograma de Consenso, com vistas à 

definição de uma vazão segura para a Volta Grande do Xingu. Se os Estudos Complementares 

estão previstos no Termo de Compromisso como indispensáveis a demonstrar a segurança da 

aplicação do Hidrograma de Consenso, como o Termo de Compromisso pode ter autorizado a 

aplicação imediata deste mesmo Hidrograma de Consenso? 

 
24 Vide parágrafos n. 362-390 
25 Vide parágrafos n. 391-403/365 
26 Vide parágrafos n. 367/388-391 
27 Vide parágrafos n. 392-433/434-470 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

16 

 

   Uma contradição evidente que não é afastada pela alegação do presidente 

do IBAMA de que as medidas que a concessionária teria “aceitado” implementar seriam adicionais 

e suficientes para conter os danos decorrentes da aplicação do Hidrograma B no ano de 2021. 

   Primeiro, cumpre lembrar que o Hidrograma de Consenso foi previsto como 

a principal medida mitigatória do desvio do fluxo hídrico do rio Xingu (mediante liberação de 

vazão a maior para alagamento das planícies aluviais). E que, agora, diante do fato de que sua 

aplicação resultará em vazão a menor, que ampliará a exposição e o secamento das planícies 

aluviais já expostas, esse hidrograma torna-se um impacto de alta magnitude a ser mitigado.28 

   Apenas após a realização dos Estudos Complementares – por meio dos quais 

a empresa deveria ter modelado os impactos da aplicação do Hidrograma B, definindo as perdas 

reais em termos de biodiversidade – caso demonstrasse viável a aplicação do Hidrograma B, seria 

então possível definir um pacote de medidas aptas a garantir a sua aplicação. Sem conhecimento 

sobre quais são os reais impactos do Hidrograma B, não há como consolidar propostas para sua 

mitigação. 

   Porém, mesmo negligenciando os dados solicitados nos Estudos 

Complementares, a concessionária propõe um conjunto de ações, que denominou Plano Xingu+, 

como suposta contrapartida à implementação do Hidrograma B em 2021. Ocorre que, das 16 

ações previstas nesse documento, 13 referem-se a condicionantes das licenças ambientais e 

programas do Projeto Básico Ambiental-PBA, já existentes como obrigações do empreendedor, 

que necessitaram ser reajustados em razão de falhas ou inconsistências detectadas ao longo dos 

monitoramentos pelo IBAMA. Ações concebidas originalmente como complementares a um 

hidrograma ecológico artificial, que em tese garantiria vazões capazes de inundar áreas 

essenciais. Não foram concebidas para substituir o pulso de inundação do rio Xingu, sendo que as 

manifestações técnicas do IBAMA são inequívocas quanto à insuficiência dessas ações como 

medidas alternativas capazes de sustentar o ambiente da Volta Grande do Xingu, sem o fluxo 

hídrico adequado.29 

   Na falta da avaliação dos reais impactos da aplicação do Hidrograma B na 

Volta Grande do Xingu, a reunião das medidas então propostas num “Plano de Ação” revela um 

esforço de conferir aparência de legalidade a um acordo que teria que ser celebrado a qualquer 

custo. Sem respaldo técnico. Vale citar a ação de financiamento de horas voo para atividades de 

fiscalização do IBAMA no sul, sudoeste e sudeste do Estado. 

 
28 Vide parágrafos n. 370-373 
29 Vide parágrafos n.385/390/428 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

17 

 

   Ainda, do pacote das 16 ações denominado Xingu+, constam três medidas 

novas. As únicas realmente adicionais, que guardam relação direta com a redução do fluxo hídrico 

do Xingu. E, portanto, com os impactos, tanto da aplicação do Hidrograma de Consenso, quanto 

da não operação do hidrograma ecológico artificial previsto como a principal medida mitigatória do 

empreendimento, que garantiria uma vazão a maior capaz de inundar as planícies aluviais. A 

desproporção entre o impacto e a proposta é assombrosa.30 

   A empresa agora reconhece que a sua principal medida mitigatória, em 

sendo implementada, terá que ser mitigada. Mas sugere, para tanto, ações alternativas à 

liberação das vazões a maior previstas no EIA. E, mantendo em seca permanente as planícies da 

Volta Grande do Xingu, propõe três projetos experimentais para jogar alimento aos peixes, criar 

alevinos fora do seu habitat e plantar árvores nas beiras. Projetos altamente experimentais, de 

duvidosa viabilidade e sem chances de resultados a curto prazo (para 2021 portanto!). E que a 

equipe técnica do IBAMA já havia refutado expressamente como inaptos a substituir a vazão 

necessária à conectividade do ecossistema e das populações com o rio Xingu. Projetos que, a 

equipe técnica já alertara, podem levar ao desaparecimento de espécies na região, se forem 

implementados mediante aplicação do Hidrograma de Consenso sem revisão.31 

   Portanto, não há qualquer respaldo técnico que assegure a suficiência das 

medidas propostas face ao sacrifício que o gestor do órgão ambiental está a autorizar. 

   Diante de todas as advertências do próprio licenciador, quanto à 

imprescindibilidade dos dados solicitados nos Estudos Complementares, o presidente do IBAMA 

autoriza à empresa que opere desde logo o Hidrograma de Consenso, independente do ônus de 

provar se o ambiente suportará essa restrição hídrica ainda maior. Bem como sem a necessidade 

de, identificando o real impacto dessa medida, definir ações mitigatórias aptas a tornar 

sustentável o desvio pretendido do fluxo do rio Xingu. Rompe com as condutas precaucionárias 

que deveriam conduzir a ação do órgão ambiental. E permite que a verificação dos impactos 

advenha após o dano, que se torna drástico e potencialmente irreversível.32 

   Sem qualquer legitimidade para tanto, o IBAMA reformula a premissa que 

condicionou a outorga do direito ao uso das águas do rio Xingu para geração de energia. E que 

impôs a obrigatoriedade de uma partilha equilibrada desses recursos, mediante a garantia de um 

ciclo hidrológico artificial apto a sustentar os ecossistemas e os modos de vida na Volta Grande do 

 
30 Vide parágrafos n. 375-384/418 
31 Vide parágrafo n. 376 
32 Vide parágrafos n.451-461 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

18 

 

Xingu. 

   Nas condições atuais, ao consentir com o desvio a maior do fluxo hídrico 

sem exigir previamente a prova de sua viabilidade, o gestor do órgão ambiental permite a 

expropriação das águas do rio Xingu. Autoriza a ruptura permanente da conectividade entre os 

ecossistemas e o rio, impondo ao Trecho de Vazão Reduzida o ônus de se transformar num local 

irreconhecível. Uma decisão de deixar morrer e que nega à Volta Grande do Xingu o seu pulso de 

inundação da vida. Autorizando um poder de morte.33 

   E não há como deixar de ressaltar a gravidade do fato de que o órgão 

licenciador impôs a aplicação do Hidrograma Provisório durante os meses da seca e da enchente 

do rio Xingu. Em fevereiro, quando as águas começaram a inundar as áreas essenciais. Quando os 

peixes iniciariam a sua migração para desova. No momento que se aproxima a cheia do rio Xingu, 

quando então ocorreria a reconexão do ecossistema da Volta Grande do Xingu com o seu rio, o 

IBAMA autoriza que se rompa ainda mais esse liame e que a região seja submetida a uma seca 

histórica permanente ainda não conhecida. E cujos impactos não estão devidamente 

prognosticados neste licenciamento, sendo impossível a sua mitigação precoce. 

    Nesse contexto, diante das obrigações constitucionais do Ministério Público 

Federal, a presente demanda tem por objetivo garantir a partilha equilibrada das águas do rio 

Xingu. Impondo controle judicial sobre processo de revisão das vazões a serem praticadas no 

Trecho de Vazão Reduzida, assegurando a efetividade do princípio da precaução, a tecnicidade das 

decisões, o respeito ao princípio da informação e da transparência e a efetiva participação dos 

atingidos nas decisões que lhes afetam diretamente. Com isso, busca-se reposicionar o dever de 

garantir um pulso de inundação à Volta Grande do Xingu como premissa central deste 

licenciamento, sem a qual não poderia existir o inerente poder conferido à Norte Energia de dividir 

e desviar o fluxo do rio Xingu. 

  

 

 

 

 

 
33 Vide parágrafos n. 463-470/460 
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1. DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE E DO TRECHO DE VAZÃO 

REDUZIDA 

 

1.    Os primeiros estudos para o aproveitamento energético do rio Xingu 

remontam ao ano de 1975, em plena ditadura civil-militar (1964-1985), quando a Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) concluiu os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 

Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. Documento que identifica os “pontos ótimos” para produção de 

energia hidroelétrica, exclusivamente a partir de variáveis da engenharia e da eficiência 

energética. 

2.    À época, os Estudos sugeriram a construção de sete barragens entre os rios 

Xingu e Iriri (Babaquara, Kararaô, Juruá, Ipixuna, Iriri, Jarina e Krokaimoro), que gerariam um 

total de 19 mil MW e formariam um reservatório de 18 mil km². Em 1980, a Eletronorte inicia os 

estudos de viabilidade técnica e econômica para a construção de duas destas barragens, Kararaô 

e Babaquara, que formariam o Complexo Hidrelétrico de Altamira. 

3.    As tratativas para viabilizar a implementação deste Complexo Hidrelétrico 

são suspensas após serem alvo de intensas críticas, em âmbito nacional e internacional, 

sobretudo pelos severos danos não admissíveis que causaria aos povos indígenas, em decorrência 

do alagamento de seus territórios tradicionais. 

4.    Ao final da década de 1990, o projeto é retomado sob nova configuração 

técnica e espacial, passando a se chamar Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, com proposta 

de ser construída entre os municípios de Altamira e Vitória no Xingu, no Estado do Pará: 

Em linhas gerais, o aproveitamento hidroelétrico projetado compreende um 

barramento principal no rio Xingu (no local denominado, nos Estudos de 

Viabilidade, de Sitio Pimental), de onde as vazões são derivadas por canais 

para que a geração de energia possa ser realizada no Sitio Belo Monte, local 

distante 50 km por estrada, favorecendo-se, desse modo, de uma queda com 

cerca de 90 m de altitude. Resultante dessa configuração, formar-se-á um 

trecho de cerca de 100 km de extensão (vide subitem a.2) no rio Xingu a ser 

submetido a uma vazão residual, que será também aproveitada para geração 

de energia em uma Casa de Força complementar, localizada junto a 

Barragem Principal (UHE Belo Monte. Estudo de Impacto Ambiental. Vol. 1, 

p. 39 - Doc.04). 

5.    Sob este novo formato, a água do rio Xingu seria então desviada por canais 

de derivação até alimentar as turbinas da “casa de força principal”, onde foi prevista a geração da 

maior parte da energia da UHE Belo Monte. 
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6.    Com o desvio parcial das águas, um trecho de aproximadamente 100 km do 

rio Xingu teria que ser submetido a uma redução de cerca de 80% de sua vazão média original, 

até ter sua vazão restituída ao leito original a jusante da casa de força principal da UHE Belo 

Monte. Este trecho foi denominado pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como Trecho de 

Vazão Reduzida (TVR - em amarelo no mapa). 

7.    Segundo o discurso oficial, a alteração técnica do projeto atenderia, 

supostamente, à necessidade de contornar os “obstáculos” ambientais que até então impediam a 

construção da hidrelétrica. Sob esta nova configuração, a construção de Belo Monte geraria um 

represamento de 502,9 km². E passou a ser classificada como uma hidrelétrica “a fio d’água”, por 

ter reduzida capacidade de armazenamento (alagamento inferior às hidrelétricas “de 

reservatório”) e produzir energia notadamente a partir da vazão afluente. 

8.    Esse discurso escamoteia, por evidente, que o “Trecho de Vazão Reduzida” 

incide sobre a Volta Grande do Xingu, uma das regiões de maior diversidade sociocultural e 
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biológica do planeta – ou sociobiodiversidade –; que passaria a ser submetida a uma seca 

histórica inédita, artificial e constante. Uma situação de permanente estiagem, que apenas 

poderia ser autorizada caso fossem mitigados os graves impactos sociais e ambientais decorrentes 

e se estivessem garantidas as condições de reprodução do complexo ecossistema, que sustenta as 

inúmeras formas de vida no rio Xingu. 

 

2. DA VOLTA GRANDE DO XINGU 

Digam-nos: qual é o nome deste rio? “Este rio não tem nome. Dizemos 

simplesmente Iyaithabï (rio ou canal principal de uma bacia hidrográfica). 

Digam-nos: o que quer dizer seu nome? Nosso nome, Yudja, nós o temos 

porque somos deste rio, porque nós outros fomos criados neste rio. (Lima, 

1995, página 65)34. 

9.    O Xingu é um dos principais rios da bacia hidrográfica do Amazonas. Da 

nascente no estado do Mato Grosso à foz na margem direita do rio Amazonas, estado do Pará, são 

aproximadamente dois mil quilômetros de extensão. Ao longo de seu curso, poucos quilômetros 

após voltear a cidade de Altamira, o Xingu se depara com uma formação topográfica única, que o 

faz cair noventa metros e girar cerca de noventa graus em direção ao sudeste. Então, o rio 

descreve um arco, uma extensa volta de 130 km, até retomar seu trajeto em direção ao 

Amazonas. 

O rio Xingu é o segundo maior tributário de águas claras da bacia amazônica 

e sua complexidade fisiográfica e ecológica no trecho da Volta Grande é 

surpreendente. Vertendo-se até encontrar a planície amazônica, pelas bordas 

rochosas do Planalto Central a uma altura de 90 metros, o rio é naturalmente 

desviado por sistemas de fraturas em rochas cristalinas, desenhando um 

grande arco de aproximadamente 130 quilômetros que se divide em vários 

canais menores entremeados por numerosas ilhas, pedrais e bancos de areia.
 

Através do curso de 130 quilômetros de rio, o terceiro maior tributário do 

Amazonas cai 90 metros e muda o curso por volta de 90 graus em três 

grandes curvas. A serpentina do caminho da Volta Grande marca a fuga do 

Xingu da beirada norte do Escudo Brasileiro (acima). A primeira volta está 

em frente a cidade de Altamira, onde um limiar de basalto interrompe o 

curso do rio e o envia à direção sudeste. Abaixo de Altamira, o Xingu é 

brevemente um canal singular de dois quilômetros de largura. Assim que 

entra na Volta Grande, o Xingu rapidamente se desenreda em largas e 

estreitas tranças vagamente tecidas em ilhas e bancos de areia. Na ponta sul 

da Volta Grande, o curso do Xingu é novamente interrompido, dessa vez pelo 

 
34Stolze Lima, Tania. A Parte do Cauimetnografiajuruna. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,1995. 
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limite noroeste do cinturão de granito das Três Palmeiras. Aqui, na segunda 

maior volta do Xingu, o curso inteiro do rio é redirecionado à nordeste na 

porção final da Volta Grande.35 (NAEA. Artigo Científico. 2020, p.22 - Doc.05)
 

10.    A acentuada e incomum manobra em direção ao sudeste marca o princípio 

da Volta Grande do Xingu, que compreende os municípios de Altamira, Anapu, Senador José 

Porfírio e Vitória do Xingu. Neste trecho, o Xingu se diferencia dos demais rios amazônicos pela 

presença de encostas íngremes, com margens irregulares e a formação de curvas que criam um 

labirinto de ilhas, ligadas por canais entrelaçados. Suas águas banham uma heterogeneidade de 

habitats e abrigam uma variedade de espécies, algumas únicas em toda a bacia do Amazonas. O 

rio percorre diferentes formações, como corredeiras, cachoeiras, ilhas, canais, pedrais e florestas 

aluviais, constituindo uma paisagem exuberante: 

A região da Volta Grande do rio Xingu se destaca na geografia da Amazônia 

por sua singular sinuosidade, local onde o rio literalmente “faz várias 

curvas”. Essa fisiografia é decorrente da acentuada declividade do terreno, 

que se originou a partir de processos geológicos únicos entre o embasamento 

do Cristalino e as rochas da bacia sedimentar do Amazonas. Esses processos 

levaram a formação de diversos e complexos habitats naturais, que 

propiciaram o estabelecimento e a evolução de uma alta diversidade de 

organismos aquáticos.
 

O cenário da Volta Grande do rio Xingu, em Altamira, oeste do Para, era, até 

a primeira década do século XXI, um deslumbrante labirinto de ilhas, praias, 

pedrais e florestas alagáveis. As características ecológicas impares da região, 

em que o rio Xingu faz uma acentuada curva para baixo, logo após a cidade 

de Altamira, conformaram durante séculos um conjunto de ecossistemas 

singulares, lar de espécies endêmicas como o acari-zebra e de sociedades 

indígenas e ribeirinhas com modos de vida em permanente auto inserção nas 

tramas multi espécie que compõem esses ecossistemas36 (MPF. Relatório de 

Vistoria Interinstitucional na Volta Grande do Xingu – Garantia da vida e 

proteção do patrimônio natural e socioambiental da Volta Grande do rio 

Xingu, p. 16-17 - Doc.06) 

 

 

 

 
35ZUANON, Jansen et al. Condições para a manutenção da dinâmicasazonal de inundação, a conservação do 
ecossistemaaquático e manutenção dos modos de vida dos povos da volta grande do Xingu. Papers do NAEA, v. 28, n. 2, 
2020, p. 22. 
36 Traduzido do original: Sabaj Perez, Mark. Where The Xingu ends and will soon break. American Scientist, 
November-December 2015, Volume 103, Number 6, Page 395. Disponivelem: 
<https://www.americanscientist.org/article/where-the-xingu-bends-and-will-soon-break> 
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11.    Graças a essa geomorfologia peculiar, a região guarda características 

ambientais singulares e extraordinárias, possuindo alto grau de biodiversidade e de endemia, 

sendo classificada como de “importância biológica extremamente alta” pelo Ministério do Meio 

Ambiente (Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº. 9/2007 - Doc.07): 

Suas águas banham uma grande heterogeneidade de habitats e mantêm 

níveis excepcionais de biodiversidade aquática e de endemismos. 

Recentemente, foram coletadas mais de 450 espécies de peixes de 48 

famílias diferentes (SABAJ PÉREZ, 2015) nesse trecho do rio. Foram 

registradas, ainda, 63 espécies endêmicas à bacia do Xingu (WINEMILLER et 

al., 2016). Muitas estão na lista de animais ameaçados de extinção no Brasil 

(INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 

2018) e incluem 14 espécies com ocorrência na Volta Grande, dentre as 

quais se destacam Hypancistrus zebra (acari-zebra imperial); 

Teleocichlacentisquama (jacundazinho da corredeira), e Ossubtus xinguense 

(pacu-capivara). (NAEA. Artigo Científico. 2019, p.4 - Doc.05)37 

 
37ZUANON, Jansen et al. Condições para a manutenção da dinâmicasazonal de inundação, a conservação do 
ecossistemaaquático e manutenção dos modos de vida dos povos da volta grande do Xingu. Papers do NAEA, v. 28, n. 2, 
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12.    A singularidade e riqueza da biodiversidade da Volta Grande do Xingu é 

amplamente afirmada na literatura, tendo sido reconhecida nos Estudos de Impacto Ambiental da 

UHE Belo Monte. 

A região da Volta Grande é um trecho do rio muito particular. É nessa área 

que foi encontrada a maior riqueza de habitats diferentes, a maior frequência 

de pedrais, além de uma grande quantidade de corredeiras e cachoeiras. 

Estas características geográficas favorecem o aumento de nichos ecológicos e 

a diversificação das espécies, bem como as taxas de endemismos. Do total 

de espécies registradas para a bacia, 372 ocorrem nesse trecho do rio; delas 

19 espécies são endêmicas. Dentre as endêmicas, existem 3 espécies que 

não foram registradas em nenhum outro trecho do Xingu: 

Magdontognathuskaitukensis, Teleocichlacentisquama e 

Leporacanthicusheterodon [...]. (UHE Belo Monte - EIA, Vol. 19, p.306 - 

Doc.08) 

Por sua complexidade geomorfológica, sua variabilidade química da água e a 

dinâmica extraordinária de seu pulso de inundação, a Volta Grande é palco 

[…] para uma impressionante história dos peixes, sugerida pela presença de 

48 famílias de peixes, diferenciados em mais de 450 espécies, e ilustrada 

com um brilho todo particular, na visão do ictiólogo [Sabaj Perez], pela 

família dos acaris, habitantes das corredeiras e que se organizam de modo 

complexo em nichos que variam segundo a profundidade, o fluxo e o 

substrato. (MPF. Laudo Pericial. 2021, p.1 - Doc.09) 

 

2.1. Dos ciclos ecológicos associados ao pulso natural da vazão do rio Xingu 

 

13.    O rio Xingu guarda inúmeras peculiaridades, ao mesmo tempo em que 

compartilha do ciclo hidrológico característico dos rios da região amazônica, com um mínimo de 

vazão nos meses de setembro e outubro e um período de cheia entre março e abril. 

Nos meses de verão, as praias de areia e os pedrais aparecem expostos, com 

a diminuição do volume de água. À medida que as chuvas começam, ocorre 

a elevação da cota do rio. Entre dezembro e março ocorrem rápidas 

mudanças do nível do rio, que começa a inundar, primeiro nas partes mais 

baixas das margens e ilhas e depois entrando definitivamente nas regiões 

mais altas das florestas, formando igapós, ou lagoas marginais. (UHE Belo 

Monte – EIA, Vol. 19, p.124 - Doc.08). 

14.    O ciclo hidrológico anual do rio Xingu apresenta uma singular variação de 

amplitude: no ápice da enchente (em abril, 19.942 m³/s), a vazão é cerca de vinte vezes superior 

 
2020, p. 22. 
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à verificada no mês mais rigoroso da vazante (em setembro, 1.066 m³/s). O quadro abaixo 

sistematiza as vazões médias históricas na Volta Grande do Xingu, mês a mês, considerando 

dados coletados pela Agência Nacional das Águas entre os anos de 1931 a 2007. Os valores 

constam no Anexo I da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica outorgada pela ré 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS à Usina Hidrelétrica de Belo Monte (ANA - Resolução ANA nº. 

48/2011 - Doc.10): 

 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vazão 

média 

histórica 
7790 

12876 18123 19942 15959 7216 2904 1557 1066 1115 1880 3730 

 

15.    O pulso natural de inundação do rio Xingu, associado à peculiaridade 

geomorfológica da Volta Grande, propiciou a formação de habitats heterogêneos, que garantem 

condições adequadas de alimentação e de reprodução a uma fauna aquática abundante e diversa. 

16.    De modo que a peculiar morfologia fluvial junto da dinâmica sazonal do 

Xingu – com grande amplitude entre os pulsos de inundação e vazão – tornaram-se fatores 

decisivos para a produção e reprodução biológica do ecossistema da Volta Grande do Xingu. 

A descrição de Sabaj Perez também importa aqui por apontar a profunda 

dependência de uma teia complexa de habitats altamente diferenciados, com 

um altíssimo grau de biodiversidade, para com o ciclo hidrológico. Um índice 

de variação do pulso do rio extremamente singular também faz da Volta 

Grande um trecho muito peculiar. Independentemente de se tratar de um 

ano úmido, seco, ou médio, “o volume de água que entra na Volta Grande 

durante o mês mais seco é de apenas 4 a 7% do pico de fluxo (op. cit.). Em 

períodos em que o rio se vê demasiadamente seco — sua morfologia se 

apresentando como um rio de rios menores, riachos e córregos —, muitos 

dos variados habitats em que ele se distribui acham-se isolados das tranças 

principais e sua água, nos ambientes com menor volume, não apenas sofre 

alteração química como pode se tornar até 10ºC mais quente. Para 

finalmente se expandir no período de cheia, e o seu corpo se tornar bem 

integrado, com homogeneização química da água e o desparecimento das 

corredeiras rochosas e dos canais menores, e a inundação da floresta aluvial. 

É este pulso de inundação anual que o autor considera representar a 

característica mais produtiva do ecossistema do rio, de um ponto de 

vista biológico.(g.n) (MPF - Laudo Pericial, p. 2, 2021 - Doc.09) 

Um labirinto complicado de canais aquosos, corredeiras poderosas e 

cachoeiras” (SABAJ PÉREZ, 2015) — essa é uma boa descrição das 
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características do rio Xingu, especialmente na Volta Grande. Isso faz da 

região uma teia complexa de habitats que dependem do ciclo 

hidrológico anual, o qual apresenta um índice de variação singular. 

Sabaj Pérez (2015) destacou que “em qualquer ano, o volume de água que 

entra na Volta Grande durante o mês mais seco é de apenas 4 a 7% do pico 

de fluxo, representando uma queda de cinco metros no nível do rio” (op. 

cit.). Em outras palavras, as diferenças na vazão entre o período mais 

chuvoso e mais seco é de cerca de vinte vezes, o que impõe uma 

forte sazonalidade, envolvendo pulsos de inundação e migrações da 

fauna aquática que adentram e em seguida abandonam as planícies 

aluviais para alimentação e reprodução. Em função dessa morfologia 

fluvial única e da dinâmica sazonal dos pulsos de inundação e vazão, 

muitos habitats ficam, durante a seca, isolados dos canais principais. 

(g.n)(NAEA. Artigo Científico, 2019, p.4 - Doc.05) 

17.    Portanto, esse regime de cheias e vazantes, operando no ambiente 

geográfico singular da Volta Grande do Xingu, pôs em curso processos formativos de diversos e 

complexos habitats naturais, que propiciaram o estabelecimento e a evolução de uma alta 

diversidade de organismos aquáticos. E, paralelamente, estabelece uma relação de dependência 

do ciclo hidrológico do Xingu com as variadas formas de vida que ali se estabeleceram38.
 

18.    O Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte é farto de exemplos 

dessa extraordinária influência do ciclo hidrológico do rio Xingu (com seus pulsos conduzidos pela 

sucessão de períodos secos e chuvosos) na estruturação da fauna íctica e no desenvolvimento das 

suas estratégias de vida. 

Ao início das enchentes, observam-se os locais de inundação, às margens 

dos rios. As depressões mais baixas formam os chamados “sangradouros” ou 

canais nas ilhas e margens (Figura 72), muitas vezes com pequena 

profundidade. Estes canais são um importante ambiente no início da 

enchente, pois intercomunicam as áreas de floresta aluvial com as águas do 

canal do rio. (UHE Belo Monte – Estudo de Impacto Ambiental, Vol. 19,  

p.125 - Doc.08) 

Sabemos hoje, que a dinâmica sazonal das inundações é um dos principais 

fatores para a regulação da intensidade e época da reprodução, 

recrutamento e produtividade dos peixes (JUNK et al.,1989). O pulso 

hidrológico interfere na disponibilidade de alimento para os peixes (LOWE-

MCCONNELL, 1979; GOULDING et al., 1988), nas relações inter- e intra-

específicas (WINEMILLER, 1989), nas estratégias reprodutivas (BOUJARD, 

1992) e na disponibilidade de habitat para a ictiofauna (GOULDING, 1980; 

LOWE-MCCONNELL, 1987). Fabré& Saint-Paul (1997) destacam a sincronia 

 
38 Camargo, Mauricio e Ghilardi Jr, Rubens. Entre a Terra, as Aguas e os Pescadores do Médio Rio Xingu: Uma 
abordagemecológica. In: Um modelotrófico para oecossistemaaquáticodo  médiorio Xingu   – bases para seumanejo, 
UFPA/IFPA, 2004. Disponívelem: <https://www.cgti.org.br/publicacoes/wp-
content/uploads/2016/03/Construc%CC%A7a%CC%83o-de-um-modelo-ecolo%CC%81gico-para-o-me%CC%81dio-rio-
Xingu-instrumento-na-previsa%CC%83o-de-cena%CC%81rios-futuros.pdf> 
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entre o nível das águas e o estado nutricional de Semaprochilodustaeniurus. 

Adicionalmente, a entrada das águas na planície alagável promove o 

enriquecimento dos solos, alem de aumentar o número de nichos disponíveis 

para os peixes (CAMARGO & GHILARDI, in prep.). Na vazante, as águas 

voltam ao canal principal, propiciando a lavagem da matéria orgânica em 

decomposição, o que também contribui na produtividade das águas do rio. 

(UHE Belo Monte – Estudo de Impacto Ambiental, Vol. 19, p.125 - Doc.08)” 

Os conhecimentos que temos hoje em dia da ictiofauna do rio Xingu, 

indicam que a maior parte das espécies, é dependente deste pulso 

hidrológico para fechar o seu ciclo de vida, como já foi determinado 

para outros rios da região amazônica (GOULDING, 1980)[...] Desta 

forma, percebe-se que as áreas de inundação suportam a produção biológica 

do ecossistema, e, são responsáveis, diretamente, pela produtividade 

pesqueira, garantindo os rendimentos da pesca, pela manutenção da fauna. 

Vários trabalhos científicos mostram a correlação entre a produção pesqueira 

e a integridade e quantidade de áreas alagadas (WELCOMME, 1985), 

demonstrando que uma alteração na disponibilidade destas áreas deverá 

influenciar diretamente na produção do sistema como um todo. (g.n) (UHE 

Belo Monte – Estudo de Impacto Ambiental, Vol. 19, p.126 - Doc.08) 

Particularmente relevante para a compreensão da dependência da ictiofauna 

com o pulso de inundação e a complexa dinâmica do ecossistema e sua biota 

é a ocorrência das espécies herbívoras, que se alimentam de frutos das 

florestas de igapó. Somente no período das cheias, as árvores ficam com 

água até boa parte de seus troncos e os frutos, então, podem cair no 

ecossistema aquático e ser consumidos pelos peixes. (UHE Belo Monte – 

Estudo de Impacto Ambiental, Vol. 19, p.127 - Doc.08) 

   

2.2. Da diversidade sociocultural da Volta Grande do Xingu 

 

19.    A Volta Grande do Xingu, por seu curso encachoeirado, durante alguns 

séculos operou como uma barreira natural à conquista dos povos indígenas Juruna Yudjá e Arara, 

habitantes das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande. E do povo Xikrin, da Terra 

Indígena Trincheira Bacajá, que se fixou na beira do rio Bacajá. Porém, a sociodiversidade atual 

erigiu-se ao longo do século XX a partir da relação de indígenas e não indígenas — antigos 

coletores da seringa, caçadores de pele, garimpeiros artesanais e trabalhadores da 

Transamazônica — formando uma riqueza cultural única, dependente dos recursos naturais e do 

ciclo sazonal do rio Xingu. 

Trata-se, assim, de uma paisagem antropológica em que se combinam 

diversidade étnica e parentesco — um fenômeno que não é incomum em 

outros contextos da Amazônia indígena, mas que se destaca na Volta Grande 

por terem os povos Juruna e Arara sabido conciliar a política de 
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intercasamento com não indígenas à manutenção ou contínua recriação da 

sua diferenciação étnica (MPF - Laudo Pericial, p. 5, 2021 - Doc.09). 

São esses os povos ribeirinhos sobreviventes da economia da borracha na 

Volta Grande do Xingu: os Yudjá/Juruna, os Arara, os Xipáia, os Kuruaya. 

Uns permaneceram habitantes do rio, uns se tornaram índios urbanos, outros 

viveram ou vivem um tempo na cidade e um tempo no rio. Uns vivem nas 

Terras Indígenas localizadas na Volta Grande (a TI Paquiçamba e a TI Arara 

da Volta Grande), uns vivem em comunidades indígenas cujas terras não 

foram reconhecidas, outros estão vivendo em comunidades que não se 

consideram (ou não são consideradas indígenas), mas são eles próprios 

indígenas (tanto por autoreconhecimento, quanto por reconhecimento por 

parte dos outros) (MPF - Laudo Pericial, p. 5, 2021 - Doc.09). 

20.    As águas, ilhas, penínsulas e margens do baixo e médio rio Xingu são o 

berço de uma civilização de povos canoeiros, caçadores e pescadores, coletores, horticultores, 

produtores de cervejas de mandioca, grandes ceramistas, entalhadores, com uma sofisticada arte 

da tecelagem, falantes de línguas tupi da família juruna. Povos guerreiros, ciosos de sua condição 

de habitantes do rio, que tradicionalmente erguiam suas aldeias nas ilhas do Xingu. 

21.    Dotados de um forte senso de sua diferença em relação aos povos indígenas 

da floresta, habitantes da terra firme, os Juruna Yudjá são um povo que se considera ninguém 

menos que “os donos do Xingu” e compartilham essa relação de pertencimento como o 

fundamento de seu vínculo territorial e cultural com a região da Volta Grande (MPF - Laudo 

Pericial, p. 16, 2021 - Doc.09).     

22.    Ao assim se afirmar esse povo defende a importância de suas relações de 

conexão e seus conhecimentos associados ao fluxo das águas e seus regimes de vazão. 

Reconhecendo-se donos do Xingu não expressam uma relação de propriedade, mas um vínculo de 

coexistência e co-dependência, pelo qual consideram o seu dever de cuidar e de proteger as suas 

águas, ao mesmo tempo em que são cuidados e protegidos por elas. 

Ter canoas no lugar dos pés, ter as águas de um rio como pai e mãe, estar 

corporalmente em conexão com o fluxo das águas do Xingu em sua Volta 

Grande, “o rio que pulsa em nós”. Essas são as imagens acionadas por 

homens e mulheres Juruna Yudjá da Terra Indígena Paquiçamba quando 

descrevem seus modos de vida, seus regimes de existência, e sua cultura de 

pertencimento territorial com a região (MPF - Laudo Pericial, p. 18, 2021 - 

Doc.09). 

23.    Do mesmo modo, os Arara da TI Arara da Volta Grande do Xingu, antigos 

herdeiros de uma tradição indígena da floresta de terra firme, distantes do curso dos grandes rios, 

mas empurrados para o rio já em meados do século XIX pela pressão da colonização, absorveram 
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e foram absorvidos pela antiga civilização canoeira médio-xinguana. Sem deixar de valorizar a 

caça em seu cotidiano, manifestam um grande conhecimento ecológico e um uso intenso dos 

habitats aquáticos do rio Xingu, inclusive praticando a caça sazonal nas ilhas florestadas durante a 

cheia. Assim também a tradução realizada por homens e mulheres Mẽbengôkre-Xikrin converge 

com as expressões das narrativas míticas acerca da relação entre a vida e humanidade com o 

fluxo e profundeza das águas, ao mesmo tempo em que associa o barramento de um rio com sua 

morte e sua improdutividade. Ngô beyêt, água parada, água velha, água trancada. 

 

24.    Apesar das perdas demográficas, do confinamento territorial e da sujeição 

dos indígenas aos diversos ciclos econômicos que se passaram – uma vez mantidos íntegros os 

ecossistemas do rio Xingu – essa sociodiversidade dos povos permanece guardiã de uma relação 

especial com o rio e sua sazonalidade. 

25.    É o que se depreende do Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte, 

quando descreve, por exemplo, o modo de vida das populações ribeirinhas da Ilha da Fazenda, 
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uma das localidades mais tradicionais da região. 

É notável e uterina a relação de dependência dessas famílias 

indígenas da Volta Grande para com o rio Xingu e seu emaranhado 

conjunto de igarapés. O rio Xingu, além de ser desde tempos imemoriais 

uma referência simbólica sempre presente, principalmente na mitologia 

Juruna e Xipaia, e por excelência o principal ecossistema de exploração e 

uso, pois é dali que tiram a parte fundamental de sua alimentação - o peixe -

, onde obtém a água para beber, lavar a roupa e a louça, e também o 

principal meio de deslocamento das ubás, barcos e voadeiras usados nas 

viagens para visitar os parentes, comprar e vender mercadorias, buscar 

atendimento a saúde ou outros serviços disponíveis no centro urbano de 

Altamira. (g.n) (UHE Belo Monte - EIA – TOMO 7, p.170 - Doc.11) 

26.    No mesmo sentido, a descrição do EIA da UHE Belo Monte sobre o modo de 

vida Juruna deixa evidente que esse povo exibia à época grande vitalidade com práticas 

relacionadas à integridade do ecossistema de seus territórios, que lhe garantiam uma enorme 

autonomia. Tanto no atendimento de suas necessidades quanto no exercício de seus 

conhecimentos tradicionais, marcados por riquíssima imaginação ecológica, na transmissão desses 

conhecimentos e habilidades práticas para as crianças, na renovação e produção de sua memória 

ou história oral. 

A equipe encontrou os Yudjá/Juruna praticando a horticultura de subsistência 

na proximidade das margens da Terra Indígena em roças que se mantêm 

produtivas por três anos e que são abertas preferentemente nas capoeiras 

antigas; praticando a caça de subsistência em ilhas florestadas de terras 

altas durante a cheia, e na mata da Terra Indígena quando as águas do rio 

estão baixas; efetuando, além da coleta de castanha para a venda durante a 

cheia, a coleta para a sua própria alimentação de um leque muito amplo de 

frutos silvestres sazonais nas ilhas florestadas e nos igapós, mantendo em 

seus quintais pomares muito diversificados, coletando madeira nas ilhas e na 

Terra Indígena para a construção de suas casas, a fabricação de móveis e de 

canoas; coletando materiais para a fabricação de utensílios domésticos; 

mantendo canteiros com plantas medicinais e temperos culinários; efetuando 

cotidianamente a pesca de subsistência com especial atenção à sazonalidade 

das diferentes áreas de pesca (corredeiras, pedrais, igapós, grotas, 

remansos, poções, mas também o canal do rio), e sazonalmente a pesca de 

acaris ornamentais durante a cheia, além de pescas na vazante e seca 

visando a venda. Se os peixes ornamentais e a castanha eram meios de 

obtenção de renda durante as águas altas, o pescado garantia alguma renda 

ao longo do ano (MPF - Laudo Pericial, p. 9, 2021 - Doc.09). 

A comunidade Juruna utiliza intensamente o rio Xingu, as suas ilhas e demais 

monumentos fluviais (cachoeiras, canais, furos, poções, praias, pedrais, 

sequeiros), que vão surgindo, desaparecendo e mudando de forma ao longo 

do ano, de acordo com a variação do volume das águas do Xingu. (…) São 

diversas as rotas pelos emaranhados de canais, furos e ilhas utilizados pelos 

Juruna, não somente para chegar até Altamira, Ressaca, ou ilha da Fazenda, 
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mas também para a realização das suas atividades cotidianas de caça, pesca, 

transporte, acesso aos serviços, escoamento da produção, visita a parentes, 

entre outras” (op. cit. p.18-19) (MPF - Laudo Pericial, p. 9, 2021 - Doc.09). 

27.    Muito mais do que uma relação de subsistência, os Jurunas explicam: “nossa 

ligação com o rio é a essência da nossa cultura” (PGR - Seminário Técnico, 2019).39 Falam de uma 

correlação que apresenta a Volta Grande do Xingu como condição fundamental do seu modo de 

existência. 

A compreensão que os Yudjá/Juruna têm de si mesmos como um povo 

diferenciado se exprime por meio de suas relações com o rio Xingu. “O rio 

sempre foi nossa identidade” (Agostinho Juruna). “O nosso costume é o rio”. 

“O rio é nosso sangue, a mata é nossa alma. É dali que tomamos o nosso ar, 

que respiramos o nosso corpo” — como afirmou Ozimar Juruna. A 

consubstancialidade entre a cultura Yudjá/Juruna, sua noção de pessoa e seu 

território tradicional é um dos aspectos cruciais da vida deste povo. (MPF - 

Laudo Pericial, p. 8, 2021) 

Como se sabe, a vida dos povos indígenas amazônicos é particularmente 

sensível à marcação espaço-temporal pelo regime das chuvas, a ele 

articulando seu calendário anual, dividido basicamente em duas estações. 

Cabe notar, porém, que para as culturas dos povos canoeiros, como os 

Yudjá/Juruna, a existência é intrinsecamente regida pelo regime hidrológico, 

apresentando assim quatro estações: a enchente, a cheia, a vazante e a 

seca. Em ambos os casos, isso dota todo o conjunto das práticas culturais 

indígenas (suas atividades produtivas, educativas, lúdicas, político 

cerimoniais etc.) de um caráter sazonal. Pode-se dizer que por meio da 

sazonalidade imprimida às ações humanas, as culturas indígenas e/ou 

tradicionais ribeirinhas se inserem em teias de relações eto-ecológicas 

multiespecíficas, articulando-se estreitamente aos ritmos espaço-temporais 

que caracterizam todas as categorias de seres vivos existentes em seu 

ambiente, especialmente aos ritmos daquelas que são mais significativas 

para a sua orientação cosmo-prática ou filosofia social (MPF - Laudo Pericial, 

p. 7, 2021 - Doc.09). 

28.    E as narrativas míticas remetem a origem do povo Juruna (Yudjá) à origem 

do próprio rio. Importantes reflexões ontológicas que seguem contadas pelos homens mais velhos 

às pessoas nas aldeias. 

Foi por um sopro. Assim se criou a Volta Grande do Xingu, as cachoeiras do 

Jericoá e o próprio povo Juruna (Yudjá), fruto da ação do demiurgo Senã’ã, 

no início dos tempos. Das pegadas dos primeiros humanos, outros sopros 

fizeram surgir mais e mais pessoas, que povoaram aquela região do Xingu. 

[...] 

A referência mítica da existência compartilhada do povo Juruna (Yudjá) com 

o rio Xingu, especialmente na região da Volta Grande e das cachoeiras do 

 
39 Seminário Técnico PGR – Exposição das conclusões da indígena pesquisadora Yudjá, Bel Juruna. 
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Jericoá, é também a experiência histórica desse povo com o território. 

Canoeiro, o povo Juruna (Yudjá) estabeleceu-se na região deslocando-se 

pelas ilhas, onde fixavam suas aldeias. 

Tal afirmação reforça que o fluxo das águas e a humanidade Juruna 

(Yudjá) se fazem conjuntamente, como resultado de um processo de 

interação mútua. Essa imagem do povo como um coletivo de pessoas 

canoeiras é constantemente acionada pelas pessoas da Terra Indígena 

Paquiçamba, seja em suas atividades corriqueiras de pesca e busca de 

tracajás, seja em seu modo preferencial de deslocamento para a cidade de 

Altamira e demais regiões ou, ainda, em suas práticas de lazer quando saem 

com seus grupos familiares de parentes para banhos em praias e captura de 

acaris, comidos assados. O rio Xingu e a Volta Grande do Xingu são 

condições fundamentais do modo de existência do povo Juruna 

(Yudjá) (g.n) (MPF - Laudo Pericial, p. 18 - 25, 2021 - Doc.09). 

29.    Do mesmo modo, os Arara da Volta Grande possuem grande conhecimento 

ecológico e guardam profundas conexões com as dinâmicas sazonais do rio Xingu. 

Os Arara tinham uma gestão da vida totalmente sincronizada com a 

alternância dos regimes de chuva, cheia e enchente do rio, no período do 

inverno, e dos regimes de vazante e seca do rio, no período do verão. Todas 

suas atividades de subsistência que lhes proporcionavam soberania alimentar 

estavam sincronizadas com essa periódica alteração da paisagem, típica da 

região amazônica. Como afirma a antropóloga Marlinda Melo Patrício: “Os 

Arara vivem do rio Xingu, Bacajá e da mata, os quais lhes oferecem, a 

sobrevivência econômica, social física e cultural” (Patrício 2014, p. 221)(MPF 

- Laudo Pericial, p. 15, 2021 - Doc.09). 

30.    O EIA da UHE Belo Monte registrou a importância das paisagens da Volta 

Grande para o povo Arara, ao expor a cosmologia que concebe os pedrais e os labirintos dos 

canais do rio Xingu como morada de seres encantados e protetores, que vieram de outros cantos 

e que podem buscar outros lugares para estar. Daí a relação dos Arara com o Xingu ser de 

cuidado mútuo. E o descuido com sua paisagem natural poder levar para longe a proteção que 

historicamente recebem da agência mãe-água. Assim é transmitido o saber de Leôncio Arara, 

importante liderança Xamânica, que anteviu na degradação socioambiental da Volta Grande do 

Xingu a destruição desses refúgios e, consequentemente, a perda da vitalidade e da fecundidade 

do rio e da floresta. 

Os diferentes ambientes aquáticos e florestais devem sua vitalidade e sua 

fecundidade em peixes e animais de caça a agências ou seres mais-do-que-

humanos que exigem respeito, comedimento e atenção dos humanos em sua 

movimentação por esses ambientes. Alguns são mais intolerantes à presença 

de caçadores, outros menos. Mas o seu estatuto é, em todo caso, ambíguo, 

uma vez que são também ente protetores dos Arara, especialmente a 

agência mãe-d’água, que é generosa e protetora dos pescadores. Tais 

ambientes têm servido de refúgios para agências que antes habitavam fora 
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da Volta Grande, como o rio Amazonas, mas cujas moradas foram 

degradadas, obrigando-os a fugir (MPF - Laudo Pericial, p. 10, 2021 - 

Doc.09). 

31.    Essas narrativas são importantes referências para uma caracterização 

legítima das relações que os povos da Volta Grande mantêm com o rio que habitam. Porque, em 

realidade, “mais do que habitam, esses povos coabitam com o rio e sua miríade de espécies”40. As 

culturas indígenas e ribeirinhas guardam uma relação inerente com a dimensão hidrológica, 

territorial e ecológica do Xingu. Para esses povos, o ambiente natural não é algo exterior ao qual 

se adaptaram ou um palco sobre o qual simplesmente suas vidas transcorreriam. 

32.    Compreender a reciprocidade da relação instaurada entre os povos e 

ecossistemas da Volta Grande do Xingu é fundamental para que se tenha a dimensão e os 

contornos da tensão da disputa pelas águas que hoje se instala na Volta Grande do Xingu. 

Evitando-se o equívoco da falsa premissa que toma o Xingu como mera fonte de recursos 

naturais. 

33.    O que em última instância reafirma a imprescindibilidade de que o esquema 

mitigatório – prometido para a viabilidade socioambiental do desvio do curso do rio Xingu 

proposto pela UHE Belo Monte – fosse efetivamente apto a reproduzir o ciclo hidrológico desse rio 

que sustenta a vida, garantindo condições para a manutenção das espécies, ecossistemas e a 

sobrevivência física e cultural dos seus povos indígenas e ribeirinhos. 

 

3. DA CONDIÇÃO DE VIABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA UHE BELO MONTE: O 

HIDROGRAMA ECOLÓGICO ARTIFICIAL 

 

3.1. Da viabilidade ambiental e econômica da UHE Belo Monte 

 

34.    Conforme descrito anteriormente, segundo a arquitetura engendrada para 

Belo Monte, a vazão natural do rio Xingu, ao se deparar com a barragem principal da hidrelétrica 

é repartida: parte é desviada para formação do reservatório alimentando as turbinas da “casa de 

 
40  (MPF - Laudo Pericial, p. 10, 2021). A liderança Bel Juruna da TI Paquiçamba, por exemplo, exprimiu diretamente essa 
ideia : “Sempre tivemos o rio como nosso companheiro de vida. Desde crianças vivemos com o rio e vivemos no rio” 
(Mantovanelli, Thais. Relatório de Campo, 2017. mimeo) 
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força principal”; e a parte restante da vazão é mantida e segue o fluxo do leito natural do rio na 

Volta Grande do Xingu (Trecho de Vazão Reduzida). 

35.    Essa incomum empreitada de engenharia da UHE Belo Monte instaura um 

conflito em torno dos usos múltiplos das águas do Xingu. Entre: 1) a produção energética e; 2) a 

manutenção dos processos vitais, sociais e ecológicos, na Volta Grande do Xingu. 

36.    Considerando que o escoamento pluvial local e a contribuição dos rios e 

igarapés tributários têm pouca repercussão sobre o volume de água no trecho, chega-se a uma 

equação em que esquematicamente a vazão afluente natural do Xingu será igual à soma das 

vazões na UHE Belo Monte e na Volta Grande do Xingu, uma vez que ela será partilhada entre 

estes dois trechos. 

37.    Nessa equação, como inexiste controle sobre a vazão natural do Xingu, as 

vazões na UHE Belo Monte e na Volta Grande são inversamente proporcionais: quanto 

maior o desvio para a produção de energia, menor o volume de água disponível para a 

Volta Grande, e vice e versa: 

38.    O desvio e a formação do Trecho de Vazão Reduzida são, portanto, partes 

constitutivas e estruturantes do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, uma vez que a 

produção de energia está intimamente ligada ao controle das vazões do reservatório e da Volta 

Grande. De modo que os valores desta equação são determinantes para auferir tanto a 

viabilidade socioambiental quanto a viabilidade econômica do empreendimento. 

39.    A complexidade do desafio para manutenção desse equilíbrio é depreendida 

da mera leitura dos prognósticos do EIA, que atesta que, independente do quantum vertido, o 

simples desvio da vazão natural do rio Xingu é medida drástica, com a previsão de severos 

impactos socioambientais. 

Interrupção do Transporte Fluvial nos Períodos de Estiagem: “A natureza do 
impacto é negativa porque toda a comunidade que vive nesse trecho utiliza o rio 
como única forma de deslocamento” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 194 - Doc.12). 
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Interrupção do Escoamento da Produção nos Períodos de Estiagem: “A 
natureza do impacto é negativa porque o impacto pode se dar ainda sob o efeito de 

renda e sustento, com possível comprometimento da produção” (UHE Belo Monte - 

EIA, vol 31, p. 195 - Doc.12). 

Interrupção do Acesso aos Equipamentos Sociais (Escolas, Postos de Saúde, 
Igreja) nos Períodos de Estiagem: “A natureza do impacto é negativa porque 
além dos riscos de se isolar as comunidades no período de estiagem, existem 
comprometimentos das relações sociais” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 197 - 
Doc.12) 

Interrupção do Acesso as Ilhas e aos Seus Recursos Naturais (Castanhas, 

Frutos, Caça) nos Períodos de Estiagem: “A natureza do impacto é negativa 
porque isso dificultaria o acesso aos locais onde estão as castanheiras, fonte de renda 
principalmente das comunidades indígenas” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 198 - 
Doc.12). 

Alterações nos padrões fenológicos e composição florística da vegetação 
aluvial: “A natureza do impacto é negativa porque associado a esse tipo de 
vegetação existe um habitat essencial à ictiofauna e que será impactada diretamente, 

além das alterações no aporte de nutrientes e perda de produtividade primária” (UHE 
Belo Monte - EIA, vol 31, p. 205 - Doc.12). 

Aumento da Perda de Diversidade da Flora: “A natureza do impacto é negativa 
porque associado a esse tipo de vegetação existe um habitat essencial à ictiofauna e 
que será impactada diretamente, além das alterações no aporte de nutrientes e perda 
de produtividade primária” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 207 - Doc.12). 

Alteração de comunidades faunísticas devido à perda e alteração de habitats 
naturais: “A natureza do impacto é negativa porque produz perda da fauna”(UHE 
Belo Monte - EIA, vol 31, p. 208 - Doc.12). 

Alteração de habitats reprodutivos e alimentares de quelônios aquáticos: “A 
natureza do impacto é negativa porque além de produzir desequilíbrio sexual dos 
ovos eclodidos pela alteração de temperatura de incubação, ocorre interferência 
direta na renda das comunidades que capturam quelônios aquáticos na região”(UHE 

Belo Monte - EIA, vol 31, p. 211 - Doc.12). 

Redução de populações ou eliminação de espécies intolerantes às alterações 
hidrológicas que impossibilitem acesso a recursos – chave: “A natureza do 
impacto é negativa porque além de produzir perda na diversidade da ictiofauna pela 
redução acentuada de habitats de reprodução, alimentação e refúgio, esse impacto 
interfere nos padrões de pesca utilizados e provoca impactos sobre o uso sustentável 
dos recursos pesqueiros” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 212 - Doc.12). 

Impactos sobre os usos sustentáveis dos recursos pesqueiros – Sobrepesca 
perda de modalidades de pescarias: “A natureza do impacto é negativa porque 
impactos sobre o uso sustentável dos recursos pesqueiros gera um desequilíbrio da 
pesca na região” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 218 - Doc.12). 

Alterações nos padrões de pesca devido às mudanças nas comunidades de 
peixes, decorrentes de perturbações diretas ou indiretas nos habitats: “A 

natureza do impacto é negativa porque além dessa vazão cobrir pequena parte do 
pedrais, diminuindo áreas de alimentação e reprodução dos acaris, existe o fator de 

maior exposição à captura”(UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 220 - Doc.12). 

Alteração do nível de coliformes em áreas de concentração populacional:  “A 
natureza do impacto é negativa” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 223 - Doc.12). 

Alteração da qualidade de águas superficiais com propensão ao 
desenvolvimento de cianofíceas, macrófitas aquáticas e vetores de doenças: 
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“A natureza do impacto é negativa porque pode levar à proliferação de vetores e 
conseqüentemente ao desenvolvimento de doenças”(UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 

225 - Doc.12). 

Alteração da produtividade primária do sistema: “A natureza do impacto é 
negativa porque a produtividade primária é a base do ecossistema” (UHE Belo Monte 
- EIA, vol 31, p. 229 - Doc.12). 

Comprometimento do abastecimento de água por poços rasos no trecho de 
vazão reduzida: “A natureza do impacto é negativa pois resulta em perda 
ambiental, pelo rebaixamento dos níveis de água dos aqüíferos superficiais, 
comprometendo o abastecimento por poços rasos” (UHE Belo Monte - EIA, vol 31, p. 

231 - Doc.12). 

40.    Com relação aos povos indígenas Yudjá-Juruna e Arara, que ocupam 

tradicionalmente a Volta Grande do Xingu, Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande, 

também houve o prognóstico de graves impactos decorrentes da redução da vazão, notadamente 

o prejuízo à subsistência e segurança alimentar decorrente da degradação da atividade pesqueira, 

e prejuízos à navegabilidade: 

Historicamente os Juruna residem na região do rio Xingu há muitos anos e as 

gerações desses indígenas que vivem na região da VGX conforme o ciclo 

hidrológico do rio Xingu. As mudanças ambientais irão alterar o cenário que 

possuem na memória e calendário etnoecológico. Além de levar a possível 

perda de elementos da biodiversidade levará a perdas de referência espacial 

dos indígenas devido à grande modificação do ambiente. Com o enchimento 

do reservatório do Xingu, as ilhas, pedrais e margens que são pontos de 

referência para os deslocamentos e paradas eventuais dos indígenas, acima 

do Sitio Pimental até a cidade de Altamira, deixarão de existir forçando-os a 

estabelecer novas referências espaciais. O mesmo deverá ocorrer com a 

vazão reduzida da VGX que fará parte da paisagem no trecho do Sitio 

Pimental até a Cachoeira do Jurucuá (UHE Belo Monte, EIA, V. 35, tomo 2, p. 

288 - Doc.13). 

41.    Para enfrentamento desses impactos, o Estudo de Impacto Ambiental 

apresentou como principal proposta mitigatória o estabelecimento de um hidrograma 

artificial (representação gráfica da variação da vazão em uma seção de um curso d'água 

ao longo do tempo) prevendo valores médios mensais de vazão para a partilha das 

águas do Xingu entre a UHE Belo Monte e a Volta Grande, associado a medidas de 

monitoramento: 

A medida mitigadora e compensatória propostas neste EIA para os impactos 

associados ao Processo de Liberação do Hidrograma mínimo para o trecho de 

vazão reduzida são basicamente, a aplicação de um Hidrograma Ecológico 

que seja capaz de manter alguma condição de sustentabilidade nesse trecho 

[…] Além do Hidrograma ecológico proposto, a medida de monitoramento a 

ser adotada para monitorar as alterações da dinâmica de escoamento fluvial 

no TVR é o Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e 

Hidrossedimentológico, Projeto de Monitoramento da Largura, Profundidade e 
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Velocidade em Seções do TVR. (UHE Belo Monte – EIA, vol. 31, p. 192 - 

Doc.12) 

A medida mitigadora e compensatória propostas neste EIA para o impacto de 

Interrupção do Acesso as Ilhas e aos Seus Recursos Naturais (Castanhas, 

Frutos, Caça) nos Períodos de Estiagem, além do Hidrograma Ecológico é 

o Programa de monitoramento das condições de navegabilidade e Condições 

de vida, Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de 

Escoamento da Produção e Projeto de Monitoramento das Condições de Vida 

das Populações da Volta Grande. (UHE Belo Monte – EIA, vol. 31, p. 199 - 

Doc.12) 

A medida mitigadora e compensatória propostas neste EIA para o impacto de 

Alteração de comunidades faunísticas devido à perda e alteração de habitats 

naturais, além do Hidrograma Ecológico é o Programa de Conservação da 

Fauna Aquática, com os seguintes Projetos: Projeto Monitoramento e 

Controle de Invertebrados Aquáticos; Projeto Monitoramento de Mamíferos 

Aquáticos e Semi-Aquáticos; Projeto de Monitoramento da Avifauna Aquática 

e Semi-Aquática. (UHE Belo Monte – EIA, vol. 31, p. 209 - Doc.12) 

A medida mitigadora e compensatória propostas neste EIA para o impacto de 

Redução de populações ou eliminação de espécies intolerantes às alterações 

hidrológicas que impossibilitem acesso a recursos – chave, além do 

Hidrograma Ecológico é o Programa de Conservação da Ictiofauna, Projeto 

de Monitoramento da Ictiofauna e Projeto de implantação e monitoramento 

de mecanismo para transposição de Peixes. (UHE Belo Monte – EIA, vol. 31. 

p. 217 - Doc.12) 

A medida mitigadora e compensatória propostas neste EIA para o impacto de 

Alterações nos padrões de pesca devido às mudanças nas comunidades de 

peixes, decorrentes de perturbações diretas ou indiretas nos habitats, além 

do Hidrograma Ecológico é o Programa de Conservação da Ictiofauna, 

Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais. (UHE Belo Monte – EIA, vol. 

31, p. 221 - Doc.12) 

42.    O EIA identificou 25 impactos derivados da alteração da dinâmica de 

escoamento fluvial da Volta Grande do Xingu. Todos de natureza negativa. Destes, sete foram 

considerados de magnitude média e 18 de magnitude alta. Sendo que todos foram 

considerados reversíveis após a execução do Hidrograma Ecológico Artificial, principal 

medida de mitigação proposta para viabilidade da UHE Belo Monte. 

43.    Em se tratando de uma equação que opõe usos conflitantes das águas do 

Xingu, a legislação de direitos humanos e ambiental impõe, por óbvio, que o hidrograma, 

enquanto medida mitigatória, represente a identificação e a garantia de uma vazão mínima à 

Volta Grande do Xingu, necessária à manutenção dos processos ecológicos e sociais, sendo o 

restante passível de ser desviado para a produção de energia. 

44.    Nesse sentido, o Estudo de Impacto Ambiental, reconhecendo que 
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nessa vazão mínima estava presente a própria condição de viabilidade socioambiental 

do empreendimento e considerando “as altas magnitudes dos impactos gerados”, 

afirma a necessidade de proposição de “valores de vazões que viabilizem a manutenção 

dos ecossistemas da Volta Grande do Xingu” (UHE Belo Monte, EIA, VOL 31, p. 234 - 

Doc.12). 

45.    Portanto, dentro desse complexo licenciamento ambiental que envolve a UHE 

Belo Monte, considerando que não há precedente em outras usinas para subsidiar esse cálculo, 

não há dúvida de que a identificação dessa vazão mínima necessária é a questão mais crucial e 

delicada posta desde o início, aos Estudos de Impacto, ao empreendedor e ao próprio licenciador. 

46.    De um lado, era necessário proceder a um acurado diagnóstico dos 

processos ecológicos e sociais da Volta Grande do Xingu, intrinsecamente articulados ao pulso 

natural do rio (dinâmicas de enchente e de vazante), cuja dinâmica foi demonstrada no item 

anterior. De outro lado, a partir deste diagnóstico, seria necessário construir uma modelagem que 

permitisse identificar as vazões mínimas necessárias à sobrevivência das espécies aquáticas e à 

dignidade dos povos indígenas e comunidades tradicionais, cujos modos de vida estão 

intensamente relacionados ao rio Xingu e a seu ciclo sazonal. 

47.    Identificada esta vazão mínima, por meio de estudos técnicos 

multidisciplinares e de consulta aos grupos étnicos afetados, seria possível determinar o potencial 

de produção energética da UHE a partir de um desvio que não comprometesse a viabilidade 

socioambiental do empreendimento. 

48.    Nesse contexto, a Eletronorte, empreendedora inicial para os estudos do 

aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte (antes do processo de concessão), afirmou que o 

hidrograma ecológico proposto seria “fruto de um compromisso, ou trade-off, entre dois usos 

conflitantes” (ANA - Nota Técnica n 129/2009/GEREG/SOF/ANA - Doc.14)41. Um pressuposto de 

conciliação de usos, por meio do qual a Eletronorte justificava a designação da proposta como um 

“Hidrograma de Consenso”, apresentada como a mais importante condicionante da usina 

hidrelétrica, que teria como objetivo reproduzir artificialmente o pulso sazonal das cheias e secas 

que caracteriza as vazões naturais do rio Xingu. 

Um esquema hidrológico que tem como princípio lógico a definição de 

quantidades mínimas de água que devem correr pela Volta Grande para 

garantir a manutenção dos processos ecológicos, a sustentabilidade 

 
41  BRASIL, Ministério do MeioAmbiente, Agência Nacional de Águas. Gerência de Regulação de Uso. Nota Técnica n° 
129/2009/GEREG/SOF-ANA. Brasília, 2009 
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socioambiental da região e a viabilidade dos modos de vida e navegação de 

seus povos enquanto assegura também a geração de energia da usina. 

(NAEA. Artigo Científico. 2020, p.25 - Doc.05) 

 

3.2. Do Hidrograma Ecológico Artificial proposto pelo EIA da UHE Belo Monte: o 

Hidrograma de Consenso 

 

49.    Para a definição dos valores mínimos no período de estiagem, o EIA compara 

as dinâmicas de escoamento entre as vazões de 1.017 m³/s – que corresponde à mínima média 

anual obtida a partir das mínimas diárias anuais entre o período de 1971 a 2000 – e de 700 m³/s: 

A vazão mínima do rio Xingu usada como referência nesse estudo é a vazão 

de 1.017 m3/s, que representa a mínima média anual obtida a partir de 

dados de mínimas diárias anuais do período de 1971 a 2000. 

A FIGURA 10.4.5-2 mostra que vazões superiores a essa ocorrem em 43% 

do tempo do período de estiagem, ou seja, quase metade dos anos 

analisados (30 anos) tiveram valores mínimos superiores a 1017 m3/s. 

Análises comparativas do escoamento entre vazões dessa ordem e vazões de 

700 m3/s e análises das imagens de satélite para essas condições mostraram 

que não existem diferenças significativas de escoamento entre esses dois 

valores. Considerando a necessidade de se derivar alguma vazão para 

o reservatório dos canais, optou-se por manter uma mínima de 700 

m3/s no TVR e derivar o restante para oxigenar e promover a 

renovação da água no reservatório dos canais. (g.n) (UHE Belo Monte - 

EIA, VOL 31, p. 234 - Doc.12) 

50.    Para a definição do hidrograma na enchente, o EIA utilizou como parâmetro 

a vazão média de 8.000 m³/s, ocorrida durante alguns dias em fevereiro de 2008, ano em que 

teria se verificado a desova de peixes, a inundação completa dos pedrais e a inundação parcial 

das planícies aluviais. Alternativamente, estabelece a vazão de 4.000 m³/s: 

A partir das informações obtidas do diagnóstico buscou-se a manutenção de 

parte dos habitats necessários para o equilíbrio do ciclo hidrosocial do TVR 

considerando: 

• que as coletas de ictioplânctons identificaram uma grande quantidade de 

peixes desovando ao longo da área de estudo, no mês de fevereiro de 2008, 

na enchente, quando o rio tinha uma vazão de aproximadamente 8.000 m3/s 

e a formas larvais encontradas dentro das lagoas indicavam que a desova 

vinha ocorrendo desde alguns dias, nesses ambientes; 

• informações de campo indicando algumas poucas áreas de planícies nas 
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ilhas inundadas para vazões de 7.000m3/s e pedrais completamente 

submersos para essa vazão e áreas secas com canais em ilhas sem conexão 

com o rio em condições de vazão de 3.500m3/s com parte dos pedrais 

emersos; 

• análises de sobreposições de imagens de satélite que indicaram 

principalmente o limite de vazão a partir do qual os pedrais ficam emersos. 

Para a análise das vazões de cheia concluiu-se pela adoção de dois 

patamares de vazões capazes de provocar interferências bastante distintas 

no ecossistema: 

• vazões máximas de 4.000 m3/s, onde não se formam ambientes de 

inundações das planícies aluviais e somente os pedrais ficam parcialmente 

cobertos de água; 

• vazões máximas de 8.000 m3/s, onde o ambiente de pedrais fica 

totalmente submerso e inicia-se a formação de ambientes de inundação em 

algumas partes mais baixas das ilhas, criando ambientes de reprodução, 

alimentação e refúgio da fauna. 

[…] 

Definidos os patamares mínimos e máximos do hidrograma ecológico, a 

discussão centra-se na forma do hidrograma para que se mantenha o pulso 

do sistema hidrológico em menores proporções (UHE Belo Monte - EIA, VOL 

31, p. 235-237 - Doc.12).    

51.    As demais vazões, mês a mês, foram definidas a partir desta amplitude, de 

forma a permitir uma transição gradual entre as vazões de 700 m³/s e 4.000/8.000 m³/s durante 

a vazante e a enchente (MPF - PARECER TÉCNICO Nº 1930/2019-CNP/SPPEA - Doc.16). 

52.    O EIA esboça 11 cenários combinando diferentes hidrogramas, que foram 

classificados a partir do “indicador energético” e do “indicador ambiental”, em: “cenários críticos 

ambientais”, “cenários de sustentabilidade do ecossistema da Volta Grande”, “cenários críticos de 

energia” e “cenários de combinação dos cenários anteriores” (UHE Belo Monte - EIA, VOL 31, p. 

243 - Doc.12): 

Para os estudos de definição do denominado “hidrograma ecológico” 

foram montados 11 cenários derivados das análises realizadas com 

as restrições impostas pela forma do hidrograma, pela vazão mínima 

que garantisse a navegabilidade em todo TVR e pela vazão máxima 

capaz de criar habitats essenciais a reprodução, alimentação e 

refúgio da fauna. A seguir, os cenários foram agrupados de acordo com as 

suas presumidas criticidades: ambientais para aqueles com vazões não 

inferiores a 4.000 m³/s na cheia e a 700 m³/s na estiagem; energéticas para 

aqueles com vazões de cheia mantidas semelhantes às naturais, permitindo 

inundar ilhas e planície fluvial; de sustentabilidade do TVR para aqueles com 

vazão de cheia de 8.000 m³/s e de estiagem não inferiores a 700 m³/s; e 

combinadas para aqueles que continham alternância entre cenários dos 
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grupos anteriores. (g.n) (MPF - PARECER TÉCNICO Nº 1930/2019-

CNP/SPPEA - Doc.15, p. 4-5). 

53.    Embora apresente essa variação de vazões e a pressuponha apta a 

garantir os processos ecológicos do Trecho de Vazão Reduzida, o EIA não justifica a 

escolha dessas vazões. Não demonstra a viabilidade social e ambiental do que propõe. Não 

obstante isso, afirma que o cenário escolhido deverá compatibilizar a produção de energia e a 

manutenção dos processos ecológicos e sociais na Volta Grande (UHE Belo Monte - EIA, VOL. 31, 

p. 243 - Doc.12). Para tanto, o EIA apresenta o que supostamente seria um Hidrograma 

Ecológico de Consenso apto a garantir as condições de sustentabilidade dos ambientes 

naturais e culturais e propõe uma variação de hidrograma a ser testada por um período 

de seis anos, a iniciar após a operação da hidrelétrica em sua capacidade máxima, no 

qual um rigoroso monitoramento avaliaria a reação do ambiente à alternância entre 

dois hidrogramas: Hidrograma A, que garantiria 4000m³/s durante a época de cheia e o 

Hidrograma B, que garantiria 8000m³/s durante a mesma época no ano subsequente: 

Buscando a compatibilidade entre viabilidade comercial do 

empreendimento (geração de energia) e a proposição de um 

hidrograma que atenda as condições mínimas ambientais, 

identificadas como fundamentais no TVR, propõe-se a adoção do Cenário 10 

modificado em sua forma. Isto implica em liberar o hidrograma de 

manutenção do ecossistema para o TVR em um determinado ano e 

admitir que no próximo ano o sistema possa ser submetido a um 

“estresse” hídrico ainda maior. Tal hipótese pressupõe que o “bioma” 

possa ser submetido a um regime maior restrição, por no máximo um 

ano, desde que no ano seguintes vazões de, pelo menos, 8000 m3/s 

fossem liberadas, o que possibilitaria manter a produtividade 

mínima, garantindo sua sustentabilidade. (g.n) (UHE Belo MOnte - EIA, 

VOL. 31, p. 286 - Doc.12). 

54.    O pressuposto desta alternância é de que o Hidrograma B seria 

capaz de recuperar os impactos ecológicos decorrentes do estresse hídrico provocado 

pela aplicação do Hidrograma A (mais severo), no ano anterior. 

55.    Nesse sentido, o EIA propõe o chamado Hidrograma de Consenso com a 

gradação das vazões médias mensais no Trecho de Vazão Reduzida (em m³/s), de forma a 

mimetizar a sazonalidade do pulso natural da vazão do rio Xingu (dinâmicas de enchente e 

vazante): 
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56.    A despeito de os valores propostos representarem uma diminuição 

de até 80% em relação à vazão média natural histórica do rio Xingu neste trecho, o EIA 

elenca uma série de parâmetros sociais e ambientais que seguramente estariam 

garantidos pelo Hidrograma de Consenso proposto para a Volta Grande: 

Há que se observar que, em síntese, em termos de efeitos sobre os 

condicionantes ambientais considerados críticos neste EIA para a proposição 

do Hidrograma Ecológico no TVR a partir da operação do AHE Belo Monte, a 

adoção da solução ora proposta deverá implicar em: 

• Inundação parcial dos pedrais visando a manutenção de parte dos 

habitats reprodutivos e tróficos, minimizando as perdas de espécies 

importantes para a pesca ornamental e consequente redução de 

perda de renda para os pescadores (com 4.000 m3/s); 

• inundação de pequena parte das áreas de planícies aluviais, 

reduzindo a elevada magnitude do impacto de comprometimento da cadeia 

ambiental para as espécies de peixes e quelônios aquáticos que são 

consumidas pela população e fonte de renda também para pescadores 

(8.000 m3/s); 

• Garantia da navegação para as populações ribeirinhas e indígenas nos 

períodos de estiagem, ainda que deva ocorrer aumento de percurso e 

dificuldades em alguns locais que devem ser monitoradas e implementadas 

medidas (700m³/s); (g.n) (UHE Belo Monte - EIA, VOL. 31, p. 287 - Doc.12). 

57.    Ao assim dispor, o empreendedor parte de três pressupostos 

sucessivos: (i) de que a vazão de 4.000 m³/s seja capaz de inundar os pedrais e a de 

8.000 m³/s de inundar parcialmente as planícies aluviais; (ii) de que esta inundação 

ocorra por tempo suficiente; (iii) de que estas vazões e as inundações destes 

ecossistemas sejam capazes de manter os processos ecológicos e garantir a 

sustentabilidade na Volta Grande. 

58.    Deste modo, após apresentar a proposta de Hidrograma para a Volta Grande 

do Xingu, no capítulo intitulado “Avaliação de Impactos”, o EIA promove uma reavaliação dos 

impactos que supostamente seriam mitigados após a liberação de um hidrograma mínimo no 
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Trecho de Vazão Reduzida. E faz essa análise mediante a proposta da alternância de um ano de 

rigor hídrico extremo, que deveria ser minimizado pelo fluxo do ano seguinte, na variação entre 

4.000 e 8.000 m³/s. 

59.    Embora não demonstre como essas vazões cumpririam as funções a elas 

associadas, o EIA afirma os parâmetros para a viabilidade da intervenção pretendida. 

Deixando inconteste a importância da inundação sazonal destes ecossistemas (pedrais 

e planícies aluviais), ainda que em vazões inferiores às naturais, uma vez que 

imprescindíveis para a alimentação e reprodução da fauna aquática e, portanto, para a 

viabilidade do esquema proposto. 

60.    Portanto, dos 25 impactos negativos derivados da alteração da dinâmica de 

escoamento fluvial na Volta Grande do Xingu, todos foram considerados reversíveis pela medida 

mitigatória proposta no EIA: o Hidrograma de Consenso, que garantiria uma vazão suficiente para 

o alagamento de áreas essenciais. É o que se depreende de planilha elaborada pela equipe pericial 

do Ministério Público Federal, com informações extraídas do EIA (MPF - Laudo Pericial/2021 - 

Doc.09). 

Impacto Duração Magnitude Reversibilidade 

Interrupção do 
Transporte Fluvial 
nos Períodos de 
Estiagem 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 
todo período de estiagem 
será liberada a mesma 
vazão, causando o mesmo 
impacto” (EIA, Vol. 31, p. 
194 - Doc.12) 

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 
prazo e de ter relevância 
alta, sua magnitude é 
considerada também como 
alta” (EIA, Vol. 31, p. 194 - 
Doc.12) 

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 
assim que cessada a sua ação 
geradora – liberação de vazão 
maior capaz de permitir a 
navegação -, a condição de 
navegabilidade volta 
imediatamente ao normal” (EIA, 
Vol. 31, p. 194.g.n - Doc.12) 

Interrupção do 
Escoamento da 
Produção nos 
Períodos de 
Estiagem 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 
todo período de estiagem 
será liberada a mesma 
vazão, causando o mesmo 
impacto” (EIA, Vol. 31, p. 
196 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como média 

quando  comparada com 

algumas dificuldades que já 

são enfrentadas hoje nos 

períodos de estiagem, 

quando é necessário por 

vezes esperar a elevação 

das águas” (EIA, Vol. 31, p. 

196 - Doc.12) 

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

navegação -, a condição de 

navegabilidade volta 

imediatamente ao normal”. (EIA, 

Vol. 31, p. 196, g.n - Doc.12) 
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Interrupção do 
Acesso aos 
Equipamentos 
Sociais (Escolas, 
Postos de Saúde, 
Igreja) nos Períodos 
de Estiagem 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 
todo período de  estiagem 
será liberada a mesma 
vazão, causando o mesmo 
impacto” (EIA, Vol. 31, p. 

197 - Doc.12) 

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 197 - 

Doc.12) 

 

“É um impacto considerado 

reversívela curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

navegação -, a condição de 

navegabilidade volta 

imediatamente ao normal”(EIA, 

Vol. 31, p. 197, g.n - Doc.12) 

Interrupção do 

Acesso às Ilhas e 

aos Seus Recursos 

Naturais (Castanhas, 

Frutos, Caça) nos 

Períodos de 

Estiagem 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

será liberada a mesma 

vazão, causando o mesmo 

impacto” (EIA, Vol. 31, p. 

199 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 199 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

navegação -, a condição de 

navegabilidade volta 

imediatamente ao normal” (EIA, 

Vol. 31, p. 199, g.n - Doc.12) 

Alterações nos 

padrões enológicos e 

composição florística 

da vegetação aluvial 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

será liberada a mesma 

vazão, causando o mesmo 

impacto” (EIA, Vol. 31, p. 

206 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a longo 

prazo e de ter  relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como 

alta”(EIA, Vol. 31, p. 206 - 

Doc.12) 

“É um impacto considerado 

reversível a longo prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de floresta aluvial não 

retorna imediatamente”.(EIA, 

Vol. 31, p. 206, g.n - Doc.12) 

Aumento da Perda 
de Diversidade da 
Flora 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

será liberada a mesma 

vazão, causando o mesmo 

impacto” (EIA, Vol. 31, p. 

207 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a longo 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 207 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a longo prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de floresta aluvial não 

retorna  imediatamente” (EIA, 

Vol. 31, p. 207, g.n - Doc.12) 
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Alteração de 

comunidades 

faunísticas devido à 

perda e alteração de 

habitats naturais 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo impacto”. (EIA, 

Vol. 31, p. 209 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

média, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 209 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de habitats é retomada 

e por sua vez a fauna associada” 

(EIA, Vol. 31, p. 209, g.n - Doc.12) 

Alteração de 

habitats 

reprodutivos e 

alimentares de 

quelônios aquáticos 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 211 - Doc.12) 

. 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a longo 

prazo e de ter relevância 

média, sua magnitude é 

considerada como média” 

(EIA, Vol. 31, p. 211 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a longo prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de habitats é retomada 

e é necessário algum tempo para 

que se atinja novamente a 

abundância existente hoje” (EIA, 

Vol. 31, p. 211, g.n - Doc.12) 

Redução de 

populações ou 

eliminação de 

espécies intolerantes 

às alterações 

hidrológicas que 

impossibilitem 

acesso a recursos-

chave 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 217 - Doc.12) 

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 217 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de habitats é retomada 

e por sua veza ictiofauna 

associada” (EIA, Vol. 31, p. 217, 

g.n - Doc.12) 

Impactos sobre os 

usos sustentáveis 

dos recursos 

pesqueiros – 

Sobrepesca e perda 

de modalidades de 

pescarias 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 219 - Doc.12) 

 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a longo 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 219 - 

Doc.12) 

 

    

“É um impacto considerado 

reversível a longo prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de habitats é retomada 

e por sua vez a ictiofauna 

associada, entretanto, existe um 

tempo de readaptação para a 

atividade de pesca” (EIA, Vol. 31, 

p. 219, g.n - Doc.12) 
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Alterações nos 

padrões de pesca 

devido às mudanças 

nas comunidades de 

peixes, decorrentes 

de perturbações 

diretas ou indiretas 

nos habitats 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 221 - Doc.12) 

. 

    

“Em função de ser um 

impacto reversível a longo 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 221 - 

Doc.12) 

. 

    

“É um impacto considerado 

reversível a longo prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a 

condição de habitats é retomada 

entretanto, é necessário algum 

tempo para que se atinja 

novamente a abundância 

existente hoje e se readapte às 

condições de pesca” (EIA, Vol. 31, 

p. 221, g.n - Doc.12) 

Alteração do nível de 

coliformes em áreas 

de concentração 

populacional 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo impacto” (EIA, Vol. 

31, p. 223 - Doc.12) 

  

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

média, sua magnitude é 

considerada como média” 

(EIA, Vol. 31, p. 223 - 

Doc.12) 

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz imediatamente 

aumenta a razão de diluição dos 

Coliformes” (EIA, Vol. 31, p. 223, 

g.n - Doc.12) 

Alteração da 

qualidade de águas 

superficiais com 

propensão ao 

desenvolvimento de 

cianofíceas, 

macrófitas aquáticas 

e vetores de 

doenças 

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 225 - Doc.12) 

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter  relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 225 - 

Doc.12) 

  

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz imediatamente 

aumenta a razão de diluição dos 

Coliformes”(g.n)(EIA, Vol. 31, p. 

225, - Doc.12) 

Alteração da 

produtividade 
primária do sistema 

“O impacto terá duração 

permanente porque o ciclo 

hidrológico  desse 

trecho será alterado 

durante o período de vida 

útil do 

empreendimento”(EIA, 

Vol. 31, p. 229 - Doc.12)  

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 229 - 

Doc.12) 

    

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior capaz de inundar as 

planícies imediatamente 

aumenta o aporte de nutrientes” 

(EIA, Vol. 31, p. 229, g.n - Doc.12) 
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Comprometimento 

do abastecimento de 

água por poços 

rasos no trecho de 

vazão reduzida 

  

  

“O impacto terá duração 

permanente porque em 

todo período de estiagem 

e cheia será liberada a 

mesma vazão, causando o 

mesmo Impacto” (EIA, 

Vol. 31, p. 231 - Doc.12)  

“Em função de ser um 

impacto reversível a curto 

prazo e de ter relevância 

alta, sua magnitude é 

considerada como alta” 

(EIA, Vol. 31, p. 231 - 

Doc.12) 

“É um impacto considerado 

reversível a curto prazo, pois 

assim que cessada a sua ação 

geradora – liberação de vazão 

maior no rio Xingu, é possível 

retomar as condições atuais dos 

poços de abastecimento” (EIA, 

Vol. 31, p. 231, (g.n) - Doc.12) 

61.    Em outubro de 2009, a Agência Nacional de Águas – ANA aprovou a 

proposta de “Hidrograma Ecológico” do EIA, por meio da “Declaração de Reserva de 

Disponibilidade Hídrica” (ANA - Resolução nº 740/2009 - Doc.16) anteriormente ao parecer 

técnico do Ibama sobre a própria viabilidade ambiental do empreendimento. E, ao ser indagada 

sobre os parâmetros utilizados para sua avaliação, a agência explicou que: 

O hidrograma proposto pelo empreendedor conciliava minimamente 

três condições de sustentabilidade ecológica e social: a garantia de 

navegabilidade do trecho, o alagamento anual das áreas de pedrais 

e, a cada dois anos, o alagamento das planícies. O Hidrograma de 

Consenso foi definido sobre três premissas: 

1. São minimamente necessárias vazões de 700 m³/s durante os meses de 

seca para garantir as condições de navegabilidade do trecho da Volta 

Grande; 

2. São minimamente necessárias vazões de 4.000 m³/s durante a 

época da cheia, para garantir o alagamento de pedrais, pelo menos 

uma vez por ano; 

3. São minimamente necessárias vazões de 8.000 m³/s durante o 

mês de abril, para garantir o alagamento de parte das planícies, pelo 

menos uma vez a cada dois anos. (g.n) (MPF – Parecer Técnico n.º 

1930/2019-CNP/SPPEA - Doc.15) 

62.    De antemão, salta aos olhos que as vazões propostas no EIA, como condição 

de viabilidade da usina, não sejam tecnicamente justificadas. Não houve estudo sobre as manchas 

de inundação da Volta Grande do Xingu, considerando as diferentes vazões. De fato, o EIA não 

explica como a vazão de 4.000 m³/s seria capaz de alagar os pedrais ou como a vazão de 

8.000m³/s seria capaz de garantir a recuperação do ecossistema ou mesmo manter as suas 

condições ambientais. 

Não há qualquer estudo demonstrando a extensão ou a proporção de pedrais 

e florestas aluviais que serão de fato alagados com os respectivos 

hidrogramas A e B. Não há, ainda, qualquer estudo específico do EIA-Rima, 

ou posterior ao mesmo, que indique ou demonstre que a manutenção de 

médias mensais de 4.000 m³/s e de 8.000 m³/s apenas no mês de abril, 
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durante o período chuvoso (“inverno”), vão garantir a vigência dos processos 

ecológicos associados aos pulsos anuais de inundação na Volta Grande. Em 

outras palavras, não há nenhum estudo ou evidência de que os 

hidrogramas vão possibilitar as migrações tróficas e reprodutivas da 

fauna aquática para as áreas inundáveis, nem tampouco a 

manutenção dos padrões e processos ecológicos que caracterizam as 

comunidades dos ambientes aluviais. (g.n) (NAEA. Artigo Científico, p.27 

- Doc.05). 

63.    Ao revés, do diagnóstico do próprio EIA há uma estimativa de que vazões de 

15.000 m³/s, mantido durante um período de três meses, como a vazão mínima durante a 

enchente, seriam necessárias para assegurar a manutenção dos processos ecológicos. 

O próprio EIA-Rima, no Prognóstico Global, aponta que seriam necessários 

pelo menos 15.000 m³/s para que ocorra um pulso de inundação expressivo, 

e que precisaria, ainda, ser mantido por pelo menos três meses durante o 

ano. A princípio, com o rio Xingu atingindo essa descarga de água, tanto em 

termos de volume de vazão quanto de tempo de inundação, os processos 

ecológicos seriam assegurados. Nesse cenário, seria garantido também que a 

fauna aquática realizasse suas migrações laterais anuais, reproduzindo-se e 

alimentando-se nas planícies inundadas, bem como que ocorresse a 

dispersão de sementes e a regeneração das plantas que compõem esses 

ambientes (NAEA. Artigo Científico, p.27 - Doc.05).     

64.    Se por um lado o EIA não demonstra que as vazões mínimas dos 

Hidrogramas A e B garantiriam a sustentabilidade na Volta Grande, resta evidente que essas 

mesmas vazões garantem que a vazão excedente vertida para a Hidrelétrica sustentaria a 

produção mínima de 40% da capacidade instalada de geração de energia (NAEA. Artigo Científico, 

p.24 - Doc.05). Ou seja, desde o início, havia indicativos para se supor que o Hidrograma de 

Consenso da UHE Belo Monte foi definido exclusivamente a partir de critérios 

energéticos. 

65.    Vale lembrar, ademais, que os povos indígenas e as demais comunidades 

tradicionais, que ocupam tradicionalmente a Volta Grande do Xingu, não participaram da 

definição das vazões do Hidrograma de Consenso, não tiveram oportunidade de debater 

quais indicadores socioambientais deveriam ser resguardados por esta medida 

mitigatória e nem mesmo foram adequadamente informados sobre os impactos 

associados. 

66.    Consta dos documentos que instruem o processo de licenciamento que a 

versão final do EIA-Rima foi apresentada pela Eletrobras ao Ibama em maio de 2009. Segundo o 

Ibama, a FUNAI seria responsável pela consulta aos indígenas (IBAMA - Parecer Técnico nº 
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52/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 12 - Doc.17; FUNAI - Parecer técnico nº 

21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 13, Doc.18). Entre a apresentação do EIA ao órgão licenciador e a 

emissão da Licença Prévia, em 1º de fevereiro de 2010, a FUNAI conduziu uma única reunião com 

os Arara, Juruna e Xikrin, tendo como pauta a “comunicação final da FUNAI” acerca dos Estudos 

do Componente Indígena (FUNAI - Parecer técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 128-168 - 

Doc.18). 

67.    No dia 2 de setembro de 2009, foi realizada reunião na aldeia Terra Wangã 

na Terra Indígena Arara da Volta Grande. Na oportunidade, os Arara reivindicaram a realização de 

consulta/oitiva, conforme os dispositivos constitucionais, e questionaram o impacto da redução da 

vazão na Volta Grande: 

Com relação à redução da vazão do rio Xingu, no trecho a jusante do eixo do 

Sítio pimental, a comunidade questiona os valores propostos no EIA-

Rima. Para a comunidade indígena, os impactos de redução da vazão 

serão de grande proporção e muito negativos, especialmente para a 

pesca e a navegação. (g.n) (FUNAI - Parecer técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-

FUNAI, p. 139 - Doc.18) 

68.    No mesmo dia, foi conduzida reunião na aldeia Paquiçamba, na Terra 

Indígena homônima, na qual os indígenas pediram a realização de consulta/oitiva e reivindicaram 

que fossem “reavaliados os valores do trecho de vazão reduzida do rio Xingu” (FUNAI - Parecer 

técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 166-167 - Doc.18). 

69.    Na aldeia Bacajá, Terra Indígena Trincheira-Bacajá, a reunião ocorreu no dia 

20 de agosto de 2009, quando “foram realizadas apresentações iniciais pela FUNAI e IBAMA, 

assim como explicado o processo de licenciamento do empreendimento”. Segundo a ata, uma das 

principais questões levantadas pelos Xikrin “foi a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre o rio Bacajá” (FUNAI - Parecer técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 128-129 - Doc.18). 

70.    As reuniões – precárias e insuficientes até mesmo quanto à socialização das 

informações sobre impactos – não produziram nenhum resultado em termos de incidência na 

decisão em torno da viabilidade do empreendimento e dos valores do hidrograma, em específico, 

à revelia da reivindicação dos indígenas. Os indígenas não tiveram nem mesmo suas dúvidas 

esclarecidas, como se constata a partir de simples leituras das atas. 

71.    Segundo acordado pela FUNAI com os indígenas, estas reuniões eram 

meramente informativas, distintas de um processo de consulta nos termos exigidos pela 

Convenção nº. 169. No entanto, o órgão indigenista utilizou a posteriori as atas dessas reuniões 

como se consulta fossem e deu por cumprida a obrigação, contrariando a Constituição e a 
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Convenção nº. 169, o que representou má-fé por parte dos gestores do órgão indigenista. 

72.    Tanto que, em carta de 13 de setembro de 2009 endereçada ao Presidente 

da República, lideranças de todos os povos indígenas potencialmente afetados pela hidrelétrica 

solicitaram a realização de consulta prévia, livre e informada nos termos do artigo 6º da 

Convenção nº. 169, apresentando diversas diretrizes para um processo de consulta adequado 

(FUNAI - Parecer técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 173-177 - Doc.18). 

73.    Reconhecendo a ausência de consulta prévia, livre e informada aos povos 

indígenas afetados, nos termos do art. 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, o Tribunal Regional Federal – 1ª Região determinou a suspensão do licenciamento 

ambiental. Leia-se da última decisão de mérito proferida nestes autos. 

VII – No caso em exame [da UHE Belo Monte], a autorização do Congresso 

Nacional, a que alude o referido dispositivo constitucional em tela (CF, art. 

231, §3º), afigura-se manifestante viciada, em termos materiais, à míngua 

de audiência das comunidades indígenas afetadas, que deveria ocorrer à luz 

dos elementos colhidos previamente pelo estudo de impacto ambiental, que 

não pode, em hipótese, como determinou o Decreto Legislativo nº. 

788/2005, ser um estudo póstumo às consultas necessárias à participação 

das comunidades indígenas (TRF1, Embargos de Declaração na Apelação 

Cível nº. 2006.39.03.000711-8/PA, Relator: Des. Federal Souza Prudente, 14 

de agosto de 2012). 

74.    Em nível internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

também proferiu medida cautelar contra o Brasil, na qual constata a ausência de consulta prévia 

aos indígenas: 

A CIDH solicitou ao Governo do Brasil suspender imediatamente o processo 

de licenciamento do projeto da Usina Hidrelétrica Belo Monte e impedir a 

realização de qualquer obra material de execução até que se observem as 

seguintes condições mínimas: 

(1) realizar processos de consulta, em cumprimento das obrigações 

internacionais do Brasil, no sentido de que a consulta seja prévia, livre, 

informada, de boa fé, culturalmente adequada, e com o objetivo de chegar a 

um acordo, em relação a cada uma das comunidades indígenas afetadas, 

beneficiárias das presentes medidas cautelares; 

(2) garantir que, de maneira prévia à realização de ditos processos de 

consulta, para assegurar que a consulta seja informada, as comunidades 

indígenas beneficiárias tenham acesso a um Estudo de Impacto Social e 

Ambiental do projeto, em um formato acessível, incluindo a tradução aos 

idiomas indígenas respectivos;(Comissão Interamericana de Direitos 
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Humanos, Medida Cautelar nº. 382/2010).42 

75.    Portanto, não é difícil imaginar que o conflito em torno dos usos múltiplos 

das águas do Xingu tenha sido “resolvido” de forma unilateral pelo empreendedor e que o termo 

Hidrograma de Consenso passa a falsa impressão de que se trata do produto de um acordo entre 

os atores que disputam usos excludentes dos recursos hídricos do rio Xingu, quando se trata de 

“uma autodenominação sobre a qual não existe nenhum acordo social” (MPF - Parecer Técnico Nº 

1930/2019-CNP/SPPEA - Doc.15). Uma “definição feita entre a concessionária e o governo para 

garantir que a hidrelétrica tenha uma vazão suficiente para a produção mínima de 40% da 

capacidade instalada de geração de energia”. (NAEA. Artigo Científico, p.07 - Doc.05)
 

76.    E, como se verá a seguir, uma vez levada à análise técnica do licenciador 

IBAMA, as propostas de vazões do Hidrograma de Consenso do EIA não foram aprovadas, por 

ausência de dados primordiais que demonstrassem o que se afirmava: que as vazões de enchente 

de 8 e 4 mil m³/s garantiriam condições de inundação suficientes para a manutenção dos 

ecossistemas e dos modos de vida na Volta Grande do Xingu. 

77.    E, tendo em vista que as vazões na UHE Belo Monte e na Volta Grande são 

inversamente proporcionais: quanto maior o desvio para a produção de energia, menor o volume 

de água disponível para a manutenção dos ecossistemas e dos meios de vida, e vice versa, a 

escolha governamental de forçar o avanço do empreendimento, a despeito das incertezas quanto 

à capacidade de suporte do rio Xingu, impõe a essa empreitada uma especial insegurança 

econômica. Ao mesmo tempo em que expõe a perigo a Volta Grande do Xingu. 

78.    Como se verá a seguir, as análises de viabilidade de Belo Monte foram 

postergadas, e o projeto segue acompanhado de riscos ambientais e de investimento. 

 

 
42 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, MedidaCautelar nº. 382/2010, de 11 de abril de 2011. 
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4. DA NÃO APROVAÇÃO DO HIDROGRAMA DE CONSENSO PELO IBAMA E DA 

INDEVIDA POSTERGAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO E DA ANÁLISE DA VIABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL DA UHE BELO MONTE 

 

4.1. Do aceite do Estudo de Impacto Ambiental 

 

79.    Finalizado o Estudo de Impacto Ambiental, o empreendedor o apresenta ao 

órgão licenciador competente – no caso, o IBAMA – junto com requerimento de emissão de Licença 

Prévia (CONAMA - Resolução  nº. 237/1997, art. 10). 

80.    O órgão ambiental analisa a conformidade do EIA com o Termo de Referência 

(espécie de checklist produzido pelo próprio órgão licenciador contendo as diretrizes que deveriam 

ser observadas pelo empreendedor quando da confecção da avaliação de impactos), identificando se 

foram confeccionados estudos acerca de todos os aspectos exigidos. 

81.    Caso todos os estudos elencados tenham sido contemplados, o órgão 

licenciador profere o “aceite” do Estudo de Impacto Ambiental, nos termos do artigo 18, caput da 

Instrução Normativa/IBAMA nº. 184/2008. 

82.    Proferido o aceite, é dada publicidade ao Estudo de Impacto Ambiental e é 

aberto prazo para realização de Audiências Públicas, nos termos das Resoluções/CONAMA nº. 

01/1986 e 09/1987. 

83.    No presente caso, o Estudo de Impacto Ambiental foi depositado no IBAMA 

pela Eletrobrás no início do ano de 2009. Nos dias 23, 24 e 25 de março de 2009, foi realizada uma 

rodada de reuniões entre empreendedor e Ibama, para fins de “Verificação de atendimento ao 

Termo de Referência do AHE Belo Monte”. 

84.    No que diz respeito ao Hidrograma de Consenso, já nesta ocasião ficam 

evidentes as incertezas técnicas que pairavam sobre essa “medida mitigatória”. O órgão licenciador 

solicitou: (i) a fixação de diretrizes para operacionalização do Hidrograma considerando “os 

diferentes usos da água no Trecho de Vazão Reduzida”; (ii) a previsão de uma “margem de 

segurança” do Hidrograma “para se fazer os acertos que forem necessários posteriormente”, e; (iii) 

que fossem explicitados os critérios adotados para a definição dos valores mensais de vazão do 

Hidrograma: 

– O Ibama solicitou que devem ser estabelecidas diretrizes mínimas de 

operação do vertedouro e das casas de força para operacionalizar o 

hidrograma ecológico considerando a possibilidade de parada de 
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geração, a qualidade da água do reservatório dos canais, e os 

diferentes usos da água no Trecho de Vazão Reduzida. Foi 

consensualizado que tais informações serão prestadas a título de 

complementação do EIA para subsidiar a análise de mérito por parte do Ibama. 

– Foi solicitado pelo Ibama que deve haver uma margem de segurança 

no hidrograma ecológico (relacionadas as incertezas do modelo 

preditivo) para se fazer os acertos que forem necessários 

posteriormente. Foi consensualizado que tais informações serão prestadas a 

título de complementação do EIA para subsidiar a análise de mérito por parte 

do Ibama. 

– O Ibama informou que não está claro como se chegou a cada valor de 

vazão por mês no hidrograma ecológico e solicitou que sejam melhores 

detalhados os critérios adotados. Foi consensualizado que tais informações 

serão prestadas a título de complementação do EIA para subsidiar a análise de 

mérito por parte do Ibama. (g.n) (IBAMA - Ata de Reunião – Doc.19). 

85.    Em seguida, a checagem minuciosa do atendimento ao Termo de Referência, 

para fins de aceite ou não, foi feita pela equipe técnica do IBAMA através do Parecer nº. 29/2009-

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 28 de abril de 2009 (Doc.20). O Parecer elenca uma série de 

documentos e estudos que deveriam ser entregues pela Eletrobras a título de complementação do 

Estudo de Impacto Ambiental. 

86.    De forma heterodoxa e sem qualquer respaldo normativo, o Ibama dividiu a 

complementação dos Estudos em documentos que seriam imprescindíveis ao “aceite” e aqueles que 

só seriam exigidos quando da “análise de mérito”. Os documentos necessários ao aceite foram 

encaminhados pelo empreendedor através do Ofício CTA-DE-4789/2009, de 19 de maio de 2009, e 

o órgão licenciador proferiu o aceite em 20 de maio de 2009 (IBAMA - Despacho Aceite EIA/RIMA - 

Doc.21). 

87.    O Ministério Público Federal, então, ajuizou a Ação Civil Pública nº. 25779-

77.2010.4.01.3900 questionando inúmeras irregularidades, dentre as quais a proferição do aceite 

pelo Ibama sem que o Termo de Referência tivesse sido integralmente atendido. O processo 

encontra-se no E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pendente de julgamento. 

88.    No que interessa ao objeto da presente Ação Civil Pública, o Parecer nº. 

29/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA impôs ao empreendedor a apresentação dos seguintes 

estudos, para fins de análise de mérito quanto à viabilidade socioambiental do Hidrograma de 

Consenso: 

· No que tange ao Hidrograma Ecológico recomenda-se: 

1. Apresentar uma proposta de como o mesmo deve ser 

operacionalizado avaliando inclusive o interesse de utilização do vertedouro 

auxiliar e outros dispositivos. 

2. Apresentar uma proposta de gerenciamento das vazões afluentes, 
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turbinadas e vertidas com o enfoque na melhora da qualidade das águas no 

reservatório dos canais, utilizando-se o vertedouro auxiliar para vertimento em 

condições de cheias ou parte da vazão pertinente ao hidrograma ecológico. 

3. Apresentar de forma detalhada os critérios determinantes para a 

proposta de vazão média mensal proposta. 

4. Realizar topobatimetria e remodelar matematicamente os níveis de água do 

rio Bacajá e dos igarapés Bacajaí, Ituna e Itatá para diversos cenários 

preditivos de interesse. 

5. Apresentar estudo multidisciplinar acerca da necessidade de se 

estabelecer uma margem de segurança em termos de vazões afluentes 

ao TVR (sempre superiores as propostas no estudo) para eventuais 

adequações futuras no hidrograma ecológico. Considerar também os 

aspectos legais relacionados à concessão de geração de energia. (g.n) (IBAMA 

– Parecer Técnico nº 29/2009 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 10 - Doc.20). 

89.    Foi destacada, mais uma vez, a exigência de que o empreendedor 

demonstrasse os critérios técnicos determinantes para a proposta de vazão média mensal do 

Hidrograma de Consenso, bem como apresentasse “estudo multidisciplinar acerca da necessidade de 

se estabelecer uma margem de segurança em termos de vazões afluentes ao Trecho de Vazão 

Reduzida para eventuais adequações futuras do hidrograma ecológico”. 

90.    Ulteriormente, o próprio IBAMA detalha que essas informações seriam 

necessárias para dar subsídio técnico à análise de mérito do Estudo de Impacto Ambiental quanto às 

condicionantes determinantes à definição do Hidrograma de Consenso, dentre as quais a 

manutenção da ictiofauna e a navegabilidade: 

As solicitações elencadas acima têm como objetivo fornecer subsídios 

para a definição de ações de controle e condicionantes de eventual 

Licença de Prévia, bem como, dar subsídios técnicos para a análise de 

mérito deste Instituto. O EIA/RIMA descreve os condicionantes 

determinantes à definição deste hidrograma ecológico, qual sejam, 

entre outras, a manutenção da ictiofauna e a garantia da navegação à 

época da vazante e seca. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 52/2009 - 

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 10 - Doc.17). 

91.    A complementação foi protocolada no Ibama pela Eletrobras em 1º de julho de 

2009: "Atendimento às Demandas do Parecer COHID/CGENE/DILIC/IBAMA n° 29/2009 necessárias 

à análise de mérito dos Estudos Ambientais do AHE Belo Monte" (UHE Belo Monte. CTA-DE-

6284/2009 - Doc.22). 

92.    Na complementação, em vez de apresentar os critérios técnicos utilizados para 

a definição dos valores de vazão do Hidrograma de Consenso em atendimento ao Parecer nº. 

29/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, a Eletrobrás limita-se a reproduzir as informações já 

apresentadas no caderno principal do Estudo de Impacto Ambiental, consideradas insatisfatórias 

pelo órgão ambiental (UHE Belo Monte. Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, páginas 96 a 98 - 
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Doc.23). 

93.    Quanto à apresentação de estudo multidisciplinar estimando alternativas de 

vazões afluentes para o Trecho de Vazão Reduzida (Volta Grande do Xingu) superiores às 

estipuladas na proposta de Hidrograma Ecológico, o empreendedor não apresentou os referidos 

estudos ao responder o item, descumprindo injustificadamente a solicitação do Ibama. 

94.    O empreendedor limitou-se a apresentar um quadro confrontando a produção 

de energia a hidrogramas com vazões inferiores às previstas no Hidrograma Ecológico proposto pelo 

EIA para a Volta Grande do Xingu (Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, p. 140 - Doc.23): 

 

95.    Defendeu, ademais, a legalidade do Hidrograma e destacou a possibilidade de 

revisão dos valores das vazões previstas no Hidrograma de Consenso diante do monitoramento dos 

impactos na Volta Grande do Xingu: 

Esta proposta de Hidrograma Ecológico deverá ter avaliado os impactos através 

dos diversos Programas e Projetos de Monitoramento. 

Fica, portanto o questionamento em havendo necessidade de alterar este 

hidrograma, quer seja para vazões mensais maiores ou quer seja para vazões 

mensais menores, como poderia ser garantido estas alterações frente a 

produção de energia. (Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, p. 133 - Doc.23). 

20.5.3 Aspectos Legais 

A ANEEL promoverá o leilão de concessão que em seu contrato de concessão 

de uso de bem público indicará a garantia de energia física da UHE, calculada 

pelo MME, considerando as restrições de uso da água aprovadas pelo IBAMA, 

ANEEL e ANA. 

Neste mesmo contrato constará clausula com as garantias físicas serão 

revisadas na forma da legislação. [...] 

Portanto, no mínimo a cada 4 anos o IBAMA poderá revalidar ou não a Licença 

de Operação, considerando-se as exigências ambientais previstas no projeto. 

(Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, p. 136-137 - Doc.23). 

96.    Na ocasião, a Eletrobrás ainda explicita a possibilidade de revisão do 

Hidrograma para aumento das vazões médias mensais, a partir do monitoramento de impactos, 

mesmo antes da completa operação da hidrelétrica: 
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É importante destacar que o monitoramento que se fará nos dez anos 

antes da completa entrada em operação das 20 unidades da casa de 

força principal, considerando os 05 anos de construção até a 1ª unidade e 

os 5 anos para entrada das 20 unidades, permitirá indicar os ajustes que 

poderão ser feitos a mais ou a menos nas vazões médias mensais 

propostas. (g.n) (Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, p. 139 - Doc.23) 

97.    Em que pese a (óbvia) possibilidade de revisão das vazões ante a identificação 

de danos socioambientais graves, o Estudo de Impacto Ambiental foi para a análise de mérito do 

órgão licenciador sem que as complementações tivessem sido atendidas de fato. 

98.    Com isso, os técnicos do Ibama procederam a análise do EIA sem que 

estivessem presentes dados e estudos imprescindíveis à demonstração e aferição da 

viabilidade socioambiental do empreendimento, bem como daquele dispositivo que é, 

simultaneamente, o principal impacto direto e a principal medida mitigatória da UHE Belo 

Monte: o Hidrograma de Consenso. 

 

4.2. Das análises técnicas sobre o Hidrograma de Consenso e da Licença Prévia 

nº. 342/2010 

 

99.    A Licença Prévia é o ato administrativo mediante o qual o órgão licenciador 

aprova a localização e a concepção do empreendimento, atestando sua viabilidade ambiental: 

Resolução CONAMA nº. 237/1997, 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

(g.n) 

100.    No presente caso, para fins de apreciação do requerimento de Licença Prévia, 

a FUNAI manifestou-se quanto aos impactos do empreendimento sobre os povos 

indígenas por meio do Parecer Técnico nº. 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI (Doc.18), destacando a 

importância de que mudanças fossem implementadas na proposta do EIA e a necessidade 

de um hidrograma ecológico, que fosse suficiente para permitir a manutenção dos 

recursos naturais necessários a reprodução física e cultural dos povos indígenas. 

101.    E o IBAMA analisou o Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte através 
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de dois pareceres técnicos. E ambos foram “taxativos em não aceitar o hidrograma de consenso, já 

que informações colecionadas no EIA-Rima demonstraram de forma suficiente que a proposta é 

inviável para assegurar a ecologia e a manutenção da vida na região da Volta Grande. Ou seja, a 

análise técnica do Ibama conclui por não assegurar a viabilidade da usina com base no hidrograma 

de consenso proposto” (NAEA. Artigo Científico, p.29 - Doc.05 )43. 

102.    Vejamos. 

103.    Na condição de interveniente no licenciamento ambiental, o documento técnico 

produzido pela FUNAI é atravessado pela preocupação do órgão indigenista quanto à viabilidade 

socioambiental do Hidrograma de Consenso e seus possíveis reflexos nefastos sobre os povos 

indígenas, em especial sobre os Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba, e os Arara, da Terra 

Indígena Arara da Volta Grande. 

104.    Sublinhando que o território juruna é integrado por ilhas e ambientes 

aquáticos, dos quais os indígenas dependem para se reproduzir física e culturalmente, o órgão 

indigenista alerta que se o “Hidrograma Ecológico” não “garantir a reprodução adequada 

das principais espécies de peixes e de fauna aquática importantes para os Juruna, e o 

transporte fluvial até Altamira”, há risco de os indígenas serem obrigados a deslocar suas 

aldeias (FUNAI - Parecer Técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 44 - Doc.18), o que é 

inconstitucional, nos termos do artigo 231, §5º da Constituição Federal, que veda que os indígenas 

sejam removidos compulsoriamente das terras que tradicionalmente ocupam. 

105.    A FUNAI determina que seja mantida vazão suficiente para garantir “que os 

processos ambientais e, por consequência, os socioculturais não sejam afetados de modo 

a causar a desestruturação social” dos modos de vida dos indígenas (FUNAI - Parecer Técnico nº 

21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 44 - Doc.18). 

106.    Assim, além da prévia aferição da viabilidade ecológica, o órgão indigenista 

enfatiza que o Hidrograma proposto deve garantir “condições adequadas para a manutenção do 

modo de vida dos Juruna e Arara e sua reprodução física e cultural” (FUNAI - Parecer Técnico nº 

21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 57 e 90 - Doc.18). 

107.    Considerando que “o cotidiano dos indígenas é intimamente ligado ao rio, tanto 

para sua subsistência, pelo consumo de pescado e outros animais aquáticos, como na geração de 

renda, seja de peixes ornamentais ou do pescado comercial”, o Parecer destaca que eventual 

alteração na população de peixes decorrente da aplicação do Hidrograma “representa um 

grande risco para a própria sobrevivência física e cultural dos indígenas” (FUNAI - Parecer 

 
43 ZUANON et. al., 2019, p. 29. 
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Técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 91 e 92 - Doc.18). 

108.    Por fim, o Parecer da FUNAI recomenda que a viabilidade do empreendimento 

no que se refere aos povos indígenas resta condicionada a que: 

(a) As mudanças sugeridas no EIA sejam rigorosamente implementadas, 

observando as questões e peculiaridades indígenas, especificamente sobre a 

necessidade de um hidrograma ecológico, que seja suficiente para 

permitir a manutenção dos recursos naturais necessários a 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 (FUNAI - Parecer Técnico nº 

21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, p. 94 - Doc.18). 

109.    A pressão para licenciar o empreendimento era tamanha que o Ministério de 

Minas e Energia, antes mesmo de o empreendimento ter sido considerado viável pelo órgão 

licenciador, agendou o leilão da UHE Belo Monte para 20 de abril de 2010 (Portaria/MME nº. 417 de 

29/10/2009). 

110.    O IBAMA, por sua vez, teceu sua primeira “análise de mérito” do Estudo de 

Impacto Ambiental através do Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 23 de 

novembro de 2009. 

111.    De início, o Parecer nº. 114 tece uma minuciosa revisão dos impactos do 

Trecho de Vazão Reduzida – concebido como epicentro dos impactos diretos do empreendimento – 

sobre a fauna aquática e os ecossistemas da Volta Grande do Xingu e identifica indicadores 

ecológicos que devem ser preservados pelo Hidrograma: 

Conforme o EIA, a área do TVR é dita como a que sofrerá o maior impacto 

negativo, principalmente sobre P. unifilis, sendo que o Hidrograma proposto 

deverá levar em conta em sua avaliação a viabilidade do alagamento para a 

entrada dos animais nos igapós, para alimentação. Atualmente a vazão que 

permite essa entrada é de, em média, 13.000 m³/s, nos meses entre janeiro e 

fevereiro. O prognóstico de impactos detectou que o desaparecimento 

das principais áreas de alimentação é um ponto de especial atenção 

para o monitoramento dos quelônios, pois a vazão hidrológica por 

consenso, segundo o MPEG, não garante a manutenção dos principais 

sítios de alimentação, que ocorrem com a vazão média de 13.000 m³/s, 

vazão essa que garante que os animais entrem na floresta para se 

alimentar. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, 

p. 141 - Doc.24) 

Na Volta Grande do Rio Xingu, a redução de vazão deverá diminuir 

drasticamente a disponibilidade das áreas de desova e crescimento 

para a ictiofauna. Isto poderá implicar na perda ou diminuição da 
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abundância de espécies dependentes destes ambientes (e.g. boa parte 

dos Caraciformes). Para a mitigação desse impacto é necessário a implantação 

de hidrograma ecológico, que permita a passagem de água para essa região 

reproduzindo, mesmo que atenuadamente, o pulso hidrológico natural. Mesmo 

assim as adaptações a um novo hidrograma, no qual os níveis de vazão sejam 

sempre muito inferiores aos naturais deverá trazer conseqüências significativas 

para a pesca. A maior parte dos peixes de consumo depende desse ciclo 

hidrológico e deverão buscar áreas alternativas (e.g. rio Bacajá ou outros 

afluentes). Deverá haver também diminuição de espécies predadoras (e.g. 

Pseudoplatystoma e Cichla), devido à falta de recursos alimentares. (g.n) 

(IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 245 - Doc.24) 

Os processos associados à construção das obras principais no Sítio Pimental, 

bem como, na Etapa de Operação, à geração e transmissão de energia e à 

liberação do hidrograma de vazões mínimas no Trecho de Vazão Reduzida, 

deverão provocar a redução de populações ou eliminação de espécies 

intolerantes às alterações hidrológicas que impossibilitem acesso a 

recursos-chave. Vários processos são responsáveis pelo impacto em tela, que 

deverá ocorrer em três vias distintas, a saber, a perda da qualidade de 

habitat na Volta Grande do Xingu, principalmente nos pedrais; a perda 

de áreas de planícies de inundação e a perda de sincronia para as 

atividades vitais das espécies, principalmente as migradoras (g.n) 

(IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 258 - Doc.24). 

Durante o diagnóstico da ictiofauna o estudo verificou que o início da desova no 

trecho da Volta Grande começa a partir da vazão de 8.000 m3/s. A perda de 

planícies de inundação acarreta perdas substanciais das guildas de 

espécies associadas aos habitats da Volta Grande do rio Xingu, sendo 

que tais impactos são particularmente importantes para as espécies 

que realizam deslocamentos migratórios. Mesmo que ainda ocorra a 

desova dessas espécies, a falta de inundação suficiente para a 

alimentação dos peixes adultos poderá acarretar rupturas nas redes 

tróficas existentes. Além disso, a diminuição da vazão remanescente 

proposta pelo projeto de viabilidade deverá acarretar aumentos importantes de 

mortalidade sobre as populações de peixes. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 

114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 258-259 - Doc.24). 

112.    Interessante notar que já nessa primeira análise de mérito o IBAMA, valendo-

se das informações constantes no próprio EIA, identifica a vazão mínima de 13.000 m³/s como 

necessária à reprodução dos quelônios. 

113.    O IBAMA analisa em seguida as características do Hidrograma Ecológico 

proposto pelo empreendedor. Chama atenção para o fato de que a vazão mínima histórica 

registrada durante a cheia corresponde a 12.627 m³/s, sendo 58% maior do que a vazão de 8.000 

m³/s referente ao Hidrograma B: 

O hidrograma proposto no estudo se sustenta no argumento de que aquele 

ambiente (o TVR) poderia passar por um ano de estresse (4.000 m³/s), caso 

no ano seguinte fosse liberada uma vazão mínima de 8.000 m³/s, presumindo 

que essa vazão seria suficiente para reproduzir as condições de cheia. Há que 

considerar, entretanto, que a cheia média anual é da ordem de 23.000 

m³/s e que a menor vazão de cheia registrada na região corresponde a 
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12.627 m³/s, ou seja, cerca de 58% maior que a vazão de 8.000 m³/s 

(IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 330 - Doc.24). 

114.    O órgão licenciador se debruçou, por primeiro, sobre os valores do Hidrograma 

de Consenso para o período mais rigoroso de estiagem, equivalente a 700 m³/s: 

Para o período de estiagem, a vazão mínima considerada no EIA como 

referência à proposição do hidrograma foi de 1.017 m³/s, que é igual à mínima 

média anual entre 1971 a 2000. De acordo com o estudo, vazões superiores a 

essa ocorrem em 43% do tempo do período de estiagem, ou seja, quase 

metade dos anos analisados tiveram valores mínimos superiores a 

1.017 m³/s. 

Segundo o estudo, as análises comparativas do escoamento entre vazões dessa 

ordem com vazões de 700 m³/s, e as análises das imagens de satélite para 

essas condições, mostraram que não existem diferenças significativas de 

escoamento entre esses dois valores. Contudo, não há no estudo 

informações que permitam validar a análise das imagens de satélite. 

De acordo com o estudo, "considerando a necessidade de se derivar alguma 

vazão para o reservatório dos canais, optou-se por manter uma mínima de 

700 m³/s no TVR e derivar o restante para oxigenar e promover a 

renovação da água no reservatório dos canais". (g.n) (EIA- Vol. 31, pág 

234) (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 330 - 

Doc.24) 

115.    A partir do próprio Estudo, o licenciador constata que a proposição de 700 

m³/s “não teve como base as características naturais observadas, mas a necessidade de 

manutenção da qualidade da água no reservatório dos canais constatada no âmbito dos 

resultados das modelagens matemáticas realizadas” (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 330 - Doc.24). 

116.    O IBAMA assevera, então, que o empreendedor não apresentou dados 

técnicos suficientes que atestem a viabilidade dessa vazão, “devendo, portanto, ser 

objeto de complementação” (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 330 

- Doc.24) 

117.    Quanto às vazões propostas para a cheia, igualmente, o IBAMA conclui pela 

fragilidade da fundamentação técnica e dos dados apresentados, afirmando que “não há clareza 

quanto à manutenção de condições mínimas de reprodução e alimentação da ictiofauna, 

quelônios e aves aquáticas, bem como se o sistema suportará esse nível de estresse a 

médio e longo prazos”: 

Para as vazões propostas no período de cheias, alternando máximas de 8.000 e 

4.000 m³/s, verifica-se que o hidrograma proposto não atende 

anualmente a um importante pré-requisito trazido no estudo, qual seja, 

a inundação de pequena parte das áreas de planícies aluviais, o que só é 

verificado em campo para a vazão de 8.000 m³/s. 
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Esse pré-requisito tem importante rebatimento nas condições de manutenção 

da ictiofauna, dos quelônios, para a navegação da época de cheia, e o acesso 

aos afluentes da Volta Grande. 

Considerando que o regime de vazões é o fator que influencia diretamente a 

composição e a integridade biótica, alguns grupos sofrerão de forma mais 

intensa o impacto da redução da magnitude do pulso de vazões no TVR. Não 

há clareza quanto à manutenção de condições mínimas de reprodução 

e alimentação da ictiofauna, quelônios e aves aquáticas, bem como se o 

sistema suportará esse nível de estresse a médio e longo prazos. 

É necessário que a vazão de pulso de cheia apresente claras garantias de 

manutenção do recrutamento desses grupos. Para a pesca, afirma-se que 

haverá alternância de anos de maior e menor facilidade de captura, com 

aumento nos anos de vazão de 4.000 m³/s. Da mesma forma haverá 

alternância de períodos de maior e menor recrutamento de juvenis. Para a 

vazão de 4.000 as deficiências no recrutamento de juvenis inviabilizam a 

manutenção das populações de alguns grupos, principalmente Characiformes. 

Com 8.000 m³/s, há aumento do recrutamento e redução da pressão de pesca, 

com maior probabilidade de manutenção de estoque pesqueiro para consumo, 

mas não há garantia de que a alternância de vazões mantenha a viabilidade 

populacional. 

No diagnóstico, a área do TVR é apresentada como a que sofrerá o maior 

impacto negativo para quelônios, principalmente sobre Podocnemisunifilis. O 

estudo mostra que haverá diminuição de recrutamento durante os anos com 

vazão de 4.000 m³/s, por falta de reprodução. A redução de vazão também irá 

favorecer o aumento do impacto na caça. 

Dessa forma, a proposição do Hidrograma deveria levar em conta em 

sua avaliação a viabilidade do alagamento visando a entrada de 

quelônios para alimentação nos igapós, o que hoje ocorre com vazões 

de, em média, 13.000 m³/s, nos meses de janeiro e fevereiro. 

A questão da manutenção da biodiversidade no TVR é desdobrada em outro 

ponto, referente à segurança alimentar, pois grande parte da proteína 

consumida nas comunidades presentes no TVR e Terras Indígenas é 

proveniente da pesca e, em menor proporção, do consumo de quelônios  (g.n) 

(IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 331-332 - 

Doc.24). 

118.    Novamente, o IBAMA chamou atenção e cobrou do empreendedor que a 

propositura do Hidrograma considere o fato de que 13.000 m³/s é a vazão média mínima necessária 

para garantir a entrada dos quelônios nos igapós para se alimentarem. Ou seja, vazões inferiores, 

como as do Hidrograma proposto, implicam na não reprodução destes animais. 

119.    Ao final, o Parecer nº. 114 exige a apresentação de estudos complementares 

que permitam auferir a manutenção da biodiversidade e das condições de vida na Volta Grande: 

Com base no exposto, para permitir a avaliação da viabilidade do 

empreendimento, devem ser apresentadas informações que permitam 

inferir a manutenção da biodiversidade e das condições de vida da 

população do TVR (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 332 - Doc.24). 
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120.    Portanto, o órgão licenciador constatou não ser possível concluir pela 

viabilidade socioambiental do Hidrograma de Consenso. E o que é ainda mais grave: com base no 

próprio EIA, o IBAMA identificou a inviabilidade da vazão de 4.000 m³/s proposta pelo Hidrograma 

A. 

[...] algumas conclusões puderam ser alcançadas, dentre elas: 

o estudo sobre o hidrograma de consenso não apresenta informações 

que concluam acerca da manutenção da biodiversidade, a 

navegabilidade e as condições de vida das populações do TVR. A 

incerteza sobre o nível de estresse causado pela alternância de vazões não 

permite inferir a manutenção das espécies, principalmente as de importância 

socioeconômica, a médio e longo prazos. Para a vazão de cheia de 4.000 

m³/s a reprodução de alguns grupos é apresentada no estudo como 

inviável (g.n) (Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 337 - 

Doc.24). 

apresentar de forma mais detalhada a avaliação de impactos para os três 

cenários finais propostos para o hidrograma; 

apresentar análise contundente dos impactos ocasionados no TVR, para as 

alternativas II e III contidas no Quadro 10.4.5-29 do Volume 31. Considerar, 

principalmente, a necessidade de manutenção, em níveis aceitáveis, do 

recrutamento das espécies. Deve-se apresentar propostas de mitigação face 

aos impactos identificados, especialmente relativos à segurança alimentar e à 

manutenção do modo de vida das populações humanas; (IBAMA - Parecer nº. 

114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 338 - Doc.24). 

121.    Vale ressaltar que, ao final do Parecer Técnico nº. 114/2009, a equipe de 

analistas ambientais do IBAMA deixou registrada a pressão a que estavam sendo submetidos. 

Ao longo deste Parecer é apontada uma série de recomendações relativas ao 

Estudo de Impacto Ambiental do AHE Belo Monte. Ressalta-se 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. Além disso, a discussão interdisciplinar entre os 

componentes desta equipe ficou prejudicada. Essas lacunas refletem-se em 

limitações neste Parecer. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 114/2009-

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 337 - Doc.24). 

122.     Neste interregno, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública nº. 

26161-70.2010.4.01.3900 questionando a metodologia e a quantidade de Audiências Públicas 

realizadas, processo que está pendente de julgamento de apelação no E. Tribunal Regional Federal – 

1ª Região. 

123.    Também ajuizou a Ação Civil Pública nº. 25999-75.2010.4.01.3900 

questionando, dentre outras questões, a desconsideração das contribuições das Audiências Públicas 

quando da análise do EIA/Rima pelo órgão licenciador. 
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124.    A Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC/IBAMA) encaminhou o Parecer 

nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA ao empreendedor, ELETROBRÁS, no dia 25 de novembro 

de 2009, destacando a necessidade de “complementação do Estudo de Impacto Ambiental” (IBAMA 

- Ofício nº. 1251/2009/DILIC/IBAMA - Doc.25). 

125.    À época, o Diretor da DILIC/IBAMA era Sebastião Custódio Pires e o 

Coordenador-Geral de Infraestrutura, Leozildo Tabajara da Silva Benjamin.Menos de uma semana 

após o envio do Parecer nº. 114, nos dias 1º e 2 de dezembro do mesmo ano, ambos deixaram seus 

cargos44.Em seguida, o ex-coordenador concedeu entrevista na qual trouxe a público a pressão que 

o IBAMA vinha sofrendo para licenciar o empreendimento a “toque de caixa”. 

Se a condição sinequa non para que possa fazer o leilão é ter uma licença, não 

pode marcar o leilão para depois ficar correndo atrás da licença naquele prazo 

em que foi marcado. Para mim, é jogarem toda a carga para cima de quem 

deveria ser olhado com mais cuidado. O Ibama não é cartório para dar 

só a licença. A gente precisa dar a licença com um processo sólido, adequado, 

e depois monitorar tudo isso. A moçada pensa diferente, e dá no que dá.45 

126.    A análise técnica das complementações ao EIA/Rima, indicadas no Parecer nº. 

114, foi realizada pelos analistas ambientais do IBAMA através do Parecer nº. 

06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de janeiro de 2010. 

127.    O corpo técnico avaliou que as complementações avançaram na caracterização 

da importância do pulso natural de inundação da Volta Grande do Xingu: 

As complementações evidenciam a importância do pulso e das áreas de 

inundação para a reprodução e alimentação da maioria das espécies: a 

enchente e a inundação das áreas marginais do rio representam uma 

época crucial para o fechamento do ciclo reprodutivo da maioria das 

espécies de peixes que habitam o rio Xingu, o que foi confirmado através 

do padrão de distribuição dos estágios de maturidade das espécies estudadas 

no diagnóstico ambiental (complementações, pág. 405). 

Ao mesmo tempo, pode se demonstrar que na maior parte das árvores 

da floresta aluvial, o período de frutificação é sincrónico com as 

enchentes do rio, quando também ocorre a entrada dos peixes na 

planície de inundação. Esta sincronia de frutificação favorece os peixes 

e também evidencia uma estratégia de dispersão das sementes, 

através da atividade alimentar dos peixes frugívoros (complementações, 

pág. 404). 

Considerando as mudanças no regime hidrológico e a perda de áreas de 

inundação, que deverão ocorrer a partir da instalação do empreendimento 

hidrelétrico, parece evidente que as espécies de peixes que utilizam a 

planície de inundação durante a enchente, deverão sofrer o maior 

impacto, implicando na diminuição de abundâncias. A falta do pulso de 

 
44 Disponívelem: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/diretor-de-licenciamento-do-ibama-deixa-o-
cargo,ff3a6f7d7fc4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> 
45 Disponívelem: <https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2009/12/exclusivo-ex-coordenador-do-ibama-acusa-
lobao-de-querer-licenca-de-belo-monte-no-grito/> 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/diretor-de-licenciamento-do-ibama-deixa-o-cargo,ff3a6f7d7fc4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/diretor-de-licenciamento-do-ibama-deixa-o-cargo,ff3a6f7d7fc4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2009/12/exclusivo-ex-coordenador-do-ibama-acusa-lobao-de-querer-licenca-de-belo-monte-no-grito/
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2009/12/exclusivo-ex-coordenador-do-ibama-acusa-lobao-de-querer-licenca-de-belo-monte-no-grito/
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inundação ou a diminuição da amplitude do mesmo deverá determinar 

pelo menos a diminuição dos cardumes de peixes que utilizam essas 

áreas para reprodução, alimentação e berçário (complementações, pág. 

406). (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 7 - 

Doc.26). 

128.    A complementação dos estudos também desenvolveu a avaliação dos impactos 

decorrentes dos Hidrogramas A e B: 

Para vazões da ordem de 4.000 m³/s, aproximadamente 1/3 dos 

pedrais situados no terço inferior do TVR ficam expostos e não há a 

conectividade das planícies aluviais com o rio Xingu. A falta de inundação 

e do pulso hidrológico acarretará a sucessão das espécies de várzea para 

espécies de terra firme em longo prazo, em função da perda do ciclo fenológico 

da floresta aluvial (floração e frutificação). Associada a isso, ocorrerá a 

diminuição do sucesso reprodutivo da ictiofauna dependente dos 

pedrais (28% da riqueza de espécies da Volta Grande) e a drástica 

diminuição ou até desaparecimento daquela que depende das planícies 

de inundação (67% da riqueza de espécies da Volta Grande). Do ponto 

de vista pesqueiro poderá ocorrer sobrepesca devido ao aumento da 

capturabilidade dos peixes. Quanto à navegação, para esta vazão os 

principais efeitos serão a redução do remanso do rio Xingu no igarapé Bacajaí 

(de 15 km para 2 km) e no rio Bacajá (de 20 km para 7 km), interferindo na 

navegação nesses afluentes. 

Vazões da ordem de 8.000 m³/s garantem a inundação de 100% dos pedrais e 

de pelo menos parte da floresta aluvial, por um período mais curto que a 

situação atual — de aproximadamente três meses para um mês. Com isso, 

poderiam ser garantidos: parte do processo de floração e frutificação das 

espécies da floresta aluvial; a ciclagem e o aporte de nutrientes para o rio; e o 

sucesso reprodutivo da ictiofauna, mesmo que em condições mais restritas que 

no ciclo normal. Contudo, é prevista uma diminuição dos estoques adultos no 

rio, devido ao menor tempo e à menor área de inundação, que acarretará a 

diminuição do recrutamento. As condições de navegação no TVR serão 

impactadas, tanto na estiagem quanto na cheia — a vazão de 8.000 m3/s terá 

menor impacto em relação à vazão de 4.000 m³/s, sobretudo nos afluentes do 

rio Xingu da Volta Grande, inclusive no rio Bacajá. 

Para a ictiofauna, a desova da maior parte das espécies ocorre 

preferencialmente na floresta inundada, durante a enchente, a vazões de pelo 

menos 8.000 m³/s. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 

06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 406 - Doc.26). 

129.    Resta claro que o Hidrograma A, que propunha vazão máxima de 4.000 m³/s 

durante a enchente, viola um dos principais indicadores ambientais estabelecidos pelo próprio 

EIA/Rima, que seria a inundação dos pedrais, conforme visto acima, uma vez que o 1/3 dos pedrais 

situados no terço inferior do TVR ficaria exposto, conforme a própria complementação apresentada 

pelo empreendedor. 

130.    Com base nas informações do EIA/Rima e das complementações apresentadas, 

a equipe técnica do órgão ambiental afirmou que o Hidrograma A é ambientalmente 
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inviável, manifestando-se pela não aprovação do “Hidrograma de Consenso”. Com relação 

ao Hidrograma B, as informações apresentadas pelo empreendedor não permitiam uma 

análise de viabilidade. Por isso afirmaram a importância do monitoramento dos impactos: 

Considerando o exposto, conclui-se que: 

⚫ A vazão de cheia de 4.000 m³/s apresenta sérias restrições ambientais; 

⚫ A vazão de cheia de 8.000 m³/s, apesar de permitir a inundação de 

parte das planícies aluviais, já representa uma importante restrição face às 

condições atuais; e  

⚫ A proposta do Hidrograma de Consenso, devido à existência de 

anos com vazões de cheia inferiores a 8.000 m3/s, não apresenta 

segurança quanto à manutenção do ecossistema para o recrutamento 

da maioria das espécies dependentes do pulso de inundação, o que 

poderá acarretar severos impactos negativos, inclusive o 

comprometimento da alimentação e do modo de vida das populações 

da Volta Grande. 

Considera-se que, apesar de todo o esforço realizado no Estudo de Impacto 

Ambiental em prever com segurança os impactos que ocorrerão com a 

implantação do empreendimento, somente o efetivo monitoramento 

poderá detectar e quantificar a magnitude destes impactos. Com base 

nas informações hoje disponíveis, esta equipe considera necessária a 

afluência da vazão média mensal, no mês de abril, de pelo menos 8.000 

m³/s no Trecho de Vazão Reduzida e, portanto, a não aceitação do 

Hidrograma A e do Hidrograma de Consenso. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 

06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 8 - Doc.26). 

Conforme o exposto ao longo deste Parecer e do Parecer n° 114/2009, esta 

equipe alcançou as seguintes conclusões: 

Considerando as informações hoje disponíveis, entende ser necessária a 

afluência da vazão média mensal, no mês de abril, de pelo menos 8.000 

m³/s no Trecho de Vazão Reduzida e, portanto, a não aceitação do 

Hidrograma A e do Hidrograma de Consenso. (g.n) (IBAMA - Parecer nº. 

06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 10 - Doc.26). 

131.    Diante das incertezas da equipe técnica quanto ao Hidrograma B e da não 

aceitação expressa do Hidrograma A e, portanto, da variação prevista no Hidrograma de Consenso, 

Roberto Messias Franco, então presidente do IBAMA, determinou a Pedro Alberto Bignelli (que havia 

assumido há poucos dias a DILIC/IBAMA) que preparasse “Os Pareceres Técnicos e as 

Condicionantes para a Licença Prévia do AHE Belo Monte”para a reunião do Conselho Gestor do 

IBAMA, que viria ocorrer no dia 28 de janeiro de 2010 (IBAMA - Memo nº. 30/10/GP-IBAMA - 

Doc.27). 

132.    Em atendimento ao Memo nº 30/10/GP/Ibama, os analistas ambientais do 

IBAMA lavraram a Nota Técnica nº 04/2010/COHID/CGENE/ DILIC/IBAMA, de 29 de janeiro de 

2010, em que enumeram medidas condicionantes a serem fixadas por Licença Prévia – frise-se: que 

viria a ser emitida sem constatação da viabilidade socioambiental do empreendimento. 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

68 

 

133.    Em que pese fixar as condicionantes, a própria Nota Técnica reafirma a 

existência de “pendências para a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento” 

e expõe que “a equipe técnica mantém o entendimento de que não há elementos 

suficientes para atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, até que sejam 

equacionadas as pendências apontadas nas conclusões do Parecer nº. 06/2010”: 

Considerando que os Pareceres nº 114/2009 e nº 06/2010 apontam 

pendências para a avaliação da viabilidade ambiental do 

empreendimento, não foram elencadas condicionantes naqueles 

documentos. A equipe mantém o entendimento de que não há 

elementos suficientes para atestar a viabilidade ambiental do 

empreendimento, até que sejam equacionadas as pendências 

apontadas nas conclusões do Parecer nº 06/2010. Tendo em vista a 

solicitação da Presidência, por meio do Memo nº 30/10/GP/Ibama, seguem 

abaixo recomendações referentes a temas avaliados pela equipe, que, 

entretanto, não esgotam as questões a serem contempladas numa eventual 

Licença Prévia – LP. (IBAMA - Nota Técnica nº 

04/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p.1 - (Doc.28). 

134.    Os analistas ambientais ainda rechaçam o Hidrograma A - que já havia sido 

considerado ambientalmente inviável - e sugerem que a aplicação do Hidrograma B seja 

acompanhada do “monitoramento dos aspectos socioambientais”, a fim de identificar eventual 

ocorrência de “importantes impactos associados ao hidrograma”, que suscitariam “alterações nas 

vazões estabelecidas”: 

Garantir minimamente, no Trecho de Vazão Reduzida – TVR, as vazões 

médias mensais propostas no hidrograma abaixo, que corresponde ao 

Hidrograma B apresentado no EIA. O monitoramento dos aspectos 

socioambientais, tais como qualidade da água, ictiofauna, vegetação 

aluvial, quelônios, pesca, navegação e os modos de vida da população 

da Volta Grande, e a identificação de importantes impactos associados 

ao hidrograma, poderão suscitar alterações nas vazões estabelecidas. 

(IBAMA - Nota Técnica nº 04/2010/COHID/CGENE/ DILIC/IBAMA, p.2 - 

Doc.28). 

135.    O monitoramento é um importante instrumento nos licenciamentos ambientais. 

Mesmo naqueles casos em que a viabilidade socioambiental do empreendimento é atestada 

previamente, o monitoramento é necessário em vista da possibilidade de ocorrerem impactos não 

previstos ou não mitigados/mitigáveis, que precisam ser incorporados para fins de controle 

ambiental e de eventual estipulação de novas medidas neutralizadoras, mitigatórias ou 

compensatórias. 

136.    Porém, o caso da UHE Belo Monte é sui generis. 

137.    Na última análise do EIA/Rima com as complementações (Parecer nº. 

06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA), a equipe técnica do órgão licenciador afirmou que não era 
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possível constatar a viabilidade socioambiental do empreendimento, vislumbrou a necessidade de 

aprofundamento dos estudos e rechaçou de plano a aplicação do Hidrograma A. 

138.    No entanto – em razão de decisões nem técnicas, nem jurídicas – a 

aferição da viabilidade socioambiental do Hidrograma de Consenso – que, juridicamente, 

seria pressuposto para a emissão da Licença Prévia, nos termos da Resolução CONAMA nº. 

237/1997, art. 8º, I – viria a ser incorporada à Licença Prévia como medida condicionante, 

mediante a possibilidade de revisão dos valores das vazões, uma vez identificados 

impactos indicativos de insustentabilidade ao longo do monitoramento. 

139.    Como a Nota Técnica não atestou a viabilidade do empreendimento e 

reafirmou a necessidade de continuidade dos estudos, foi lavrado o Parecer Técnico Conclusivo 

nº. 001/2010, de 29 de janeiro de 2010, a fim de “respaldar” administrativamente a Licença que 

viria a ser emitida: 

Vale salientar que todas as condicionantes sugeridas na Nota Técnica nº. 

004/2010-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA foram incorporadas neste Parecer. Com 

relação ao hidrograma, foi aberta a possibilidade de testes do hidrograma de 

consenso proposto pelo EIA sendo que não haverá prejuízo ambiental tendo em 

vista a possibilidade de redefinição do hidrograma após o monitoramento. 

(IBAMA - Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010, p.1 - Doc.29). 

140.    Alguns aspectos do Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010 chamam atenção. 

141.    Primeiro, diferentemente de todos os documentos técnicos até então 

produzidos no licenciamento, o Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010 não foi confeccionado pelos 

analistas ambientais da Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, que acompanhavam todo o 

processo de licenciamento, mas pelos gestores, Pedro Alberto Bignelli (Diretor de Licenciamento 

Ambiental) e Guilherme Almeida (Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica), que 

haviam assumido a gestão há menos de dois meses. 

142.    Ademais, o Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010, embora utilize o epíteto 

“Técnico”, é um documento exclusivamente administrativo, no qual não há nenhuma discussão de 

caráter técnico-ambiental. A sua simples leitura revela que o documento se limita a tecer um 

relatório superficial dos atos do licenciamento, sem explorar as considerações e ressalvas técnicas 

apontadas pelos analistas ambientais que vinham acompanhando o processo. 

143.    Não bastasse isso, o “Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010” autoriza a 

aplicação do Hidrograma A sem apresentar qualquer justificativa técnica que refutasse a 

inviabilidade afirmada e reafirmada pelos Pareceres nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA e nº. 

06/2010/COHID/CGENE/ DILIC/IBAMA. E o faz sem qualquer fundamentação adicional. 

144.    Neste contexto, o IBAMA emite a Licença Prévia nº. 342/2010, no dia 01 
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de fevereiro de 2010, com a seguinte “condicionante”: 

2.1 O Hidrograma de Consenso deverá ser testado após a conclusão da 

instalação da plena capacidade de geração da casa de forca principal. Os testes 

deverão ocorrer durante seis anos associados a um robusto plano de 

monitoramento, sendo quea identificação de importantes impactos na 

qualidade de água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, 

navegação e modos de vida da população da Volta Grande, poderão 

suscitar alterações nas vazões estabelecidas e consequente retificação 

na licença de operação. Entre o início da operação e a geração com plena 

capacidade deverá ser mantido no TVR, minimamente, o Hidrograma B 

proposto no EIA. Para o período de testes devem ser propostos programas de 

mitigação e compensação. (g.n) (IBAMA - Licença Prévia nº. 342/2010 - 

Doc.30). 

145.    Portanto, em direta afronta ao princípio da precaução e à Resolução/CONAMA 

nº. 237, a Licença Prévia – ato administrativo que deveria atestar a viabilidade 

socioambiental do empreendimento – incorporou a viabilidade ambiental da UHE Belo 

Monte como “cláusula condicionante”. O que significa, em outras palavras, que a aferição da 

viabilidade da hidrelétrica foi diferida para a fase de operação. 

146.    Sublinhamos que a Licença Prévia determinou que, uma vez identificados 

“importantes impactos” ecológicos e/ou aos modos de vida das populações da Volta 

Grande do Xingu, fossem revistos os valores das vazões do Hidrograma. Ou seja, caso seja 

constatada a inviabilidade socioambiental durante a fase de operação do 

empreendimento, o Hidrograma deverá ser revisto de modo a garantir vazões superiores 

para o Trecho de Vazão Reduzida. 

147.    Com isso, o leilão da hidrelétrica viria a ser realizado sem avaliação 

técnica quanto à capacidade de suporte do rio Xingu e, por conseguinte, sem certeza 

quanto ao retorno econômico do empreendimento. 

 

4.3. Do Leilão/ANEEL nº. 06/2009 e da assunção dos riscos econômicos pela 

empresa concessionária 

 

148.    Com a emissão da Licença Prévia, o empreendimento estava, em tese, apto a 

ser leiloado. A lógica que subjaz a este procedimento (emissão da Licença Prévia ser condição 

obrigatória para realização do Leilão) é a de que o empreendimento precisa ter sua viabilidade 

socioambiental constatada antes da concessão do direito de exploração a uma empresa privada, o 

que reduziria os riscos socioambientais envolvidos. E, por óbvio, garantiria o interesse econômico no 
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projeto. 

149.    Ocorre que, como descrito acima, a licença prévia foi emitida sem que os 

analistas ambientais do IBAMA tivessem constatado a viabilidade socioambiental do Hidrograma de 

Consenso. Mais grave: os analistas rejeitaram expressamente a viabilidade do Hidrograma A e, com 

base no próprio EIA, identificaram diversos elementos que também indicavam a inviabilidade do 

Hidrograma B (por exemplo, alagamento insuficiente das planícies aluviais, o que ocasionaria a 

interrupção de processos ecológicos da ictiofauna, como a migração trófica e reprodutiva). 

150.    Com base nos pareceres técnicos do licenciamento ambiental e em estudos 

independentes confeccionados pela sociedade civil, este parquet ajuizou a Ação Civil Pública nº. 

28944-98.2011.4.01.3900 requerendo a nulidade da Licença Prévia nº. 342/2010 em razão de o 

Hidrograma de Consenso ser (i) ecologicamente inviável e (ii) implicar na remoção compulsória dos 

povos indígenas Arara e Juruna (as condições ambientais impostas são insustentáveis à manutenção 

de seus modos de vida), o que é vedado pelo artigo 231, §5º da Constituição Federal. 

151.    A já mencionada Ação Civil Pública nº. 25999-75.2010.4.01.3900, por sua vez, 

também apontou a inviabilidade econômica do empreendimento, tendo em vista a inconsistência 

entre a vazão real afluente do rio Xingu e a potência instalada. 

152.    O trâmite de tal número de Ações Civis Públicas, com decisões favoráveis e 

acórdãos com ordem de anulação da Licença Prévia, impunham ao empreendimento da UHE Belo 

Monte o signo de um projeto sub judice, o que certamente deveria gerar um alerta quanto ao risco 

da segurança do retorno financeiro pretendido, que se torna ainda mais fragilizada diante da não 

aprovação das vazões afluentes propostas. 

153.    No entanto, para além das tantas questões levantadas, a viabilidade 

econômica deste empreendimento é cercada de dúvidas, quanto ao próprio modelo proposto. Leia-

se parte da análise da equipe pericial do Ministério Público Federal, quando avaliou a exeqüibilidade 

do Hidrograma de Consenso: 

3.3 Verificação da exequibilidade do Hidrograma de Consenso 

O denominado Hidrograma de Consenso, que se pretende aplicar na fase operacional do 
empreendimento, possui as duas sequências de vazões médias mensais já mostradas no 
Quadro 2 (Hidrogramas A e B), a serem mantidas durante um período mínimo de 30 
dias. 

A equipe da SPPEA, visando verificar a exequibilidade desses hidrogramas, obteve no 
banco de dados Hidroweb da ANA, a série de vazões médias diárias para o posto de 

Altamira (cod. 18850000, desativado, no início de 2015, pela formação do reservatório). 
Essa série abrange, portanto, o período de janeiro de 1971 a dezembro de 2014, sendo 
considerada consistida até março de 2007 e passando por verificação após esse mês. 
Desprezou-se o ano de 2004 por falta de dados em período úmido (janeiro e fevereiro). 

Na primeira simulação feita com essa série de dados (Quadro 3), supondo uma operação 
em que se deriva 14.000 m³/s para o reservatório dos Canais e se deflui 8.000 m³/s 
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para o TVR (por geração/vertimento no sítio Pimental), totalizando 22.000 m³/s, foram 

encontrados os seguintes resultados: 

• em 24 anos da série de 43 anos (~56% do tempo), nenhuma vazão média diária 

superou 22.000 m³/s; 

• nos últimos 8 anos da série (de 2007 a 2014), não ocorreram vazões médias diárias 

que superassem a marca de 22.000 m³/s, o que impossibilitaria a aplicação plena do 
hidrograma de consenso por esses 8 anos (ano com máxima de 8.000 m³/s por 30 
dias); 

• em três conjuntos compostos por “três anos consecutivos” (1971/72/73; 1975/76/77; 

2001/02/03), praticamente a vazão natural média diária não ultrapassou 22.000 m³/s; 

• desconsiderados os conjuntos acima, em outros quatro pares de “dois anos 

consecutivos” a vazão natural média diária não ultrapassou 22.000 m³/s, mostrando 
que não seria possível a execução da alternância prevista no hidrograma de consenso 
(ano com máxima de 4.000 m³/s durante 30 dias, seguido de ano com máxima de 
8.000 m³/s também por 30 dias). 

Em outra simulação feita com a mesma série de dados diários de vazão (Quadro 32), 

supondo agora uma regra em que se reduz a geração na Casa de Força Principal (sítio 
Belo Monte), derivando somente 12.000 m³/s para o reservatório dos Canais, mas 
mantendo-se 8.000 m³/s para o TVR, totalizando 20.000 m³/s, são obtidos os seguintes 
resultados: 

• em 15 anos da série de 43 (35% do tempo), nenhuma vazão média diária superou 

20.000 m³/s; 

• nos últimos 5 anos da série (2010 a 2014) a vazão média diária não superou 20.000 

m³/s, impossibilitando a colocação em prática da regra do hidrograma de consenso 
prevista na licença ambiental (ano com máxima de 8.000 m³/s por 30 dias); 

• em dois conjuntos compostos por “três anos consecutivos” (1971/72/73; 2001/02/03) 

a vazão natural média diária praticamente não ultrapassou 20.000 m³/s; 

• desconsiderados os dois conjuntos acima, em três pares de “dois anos consecutivos” a 

vazão natural média diária também não ultrapassou 20.000 m³/s, ensejando 
impossibilidade na execução da alternância prevista no hidrograma de consenso (ano 
com máxima de 4.000 m³/s durante 30 dias, seguido de ano com máxima de 8.000 

m³/s também por 30 dias). 
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Baseada nessa série de vazões médias diárias em Altamira (1971-2014, excluído 2004) 
– que se julga representativa, conclui-se que a operação do empreendimento UHE Belo 
Monte baseada na execução do Hidrograma de Consenso, enseja altos riscos de 

insucesso – ou ambiental, ou energético. Operar a Casa de Força Principal da UHE Belo 
Monte, pelo período de um mês em época de águas altas (abril), com praticamente 
metade da sua vazão máxima de engolimento das turbinas, não é a situação desejada 
por qualquer empreendedor do setor elétrico. (MPF - Parecer Técnico nº. 1930/2019-
CNP/SPPEA, p. 12-15 - Doc.15). 

154.    Ou seja, para além da inviabilidade ambiental dos valores de vazões 

estabelecidos para o Trecho de Vazão Reduzida, o Hidrograma de Consenso propõe uma repartição 

de vazões entre a Volta Grande do Xingu e o Reservatório da UHE Belo Monte que pressupõe a 

ocorrência de vazões naturais afluentes no rio Xingu em magnitude que não se verificou em boa 

parte do período com dados disponíveis. 

155.    Nesse cenário de elevadíssimos riscos socioambientais e econômicos, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou o Edital do Leilão nº. 06/2010 (doc.31) tendo 
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por objeto “a contratação de Energia Elétrica Proveniente da Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE 

Belo Monte), no rio Xingu, localizada no Estado do Pará, e indicada como projeto de geração com 

prioridade de licitação e implantação, por seu caráter estratégico e de interesse público, nos termos 

do inciso VI do art. 2º da Lei nº. 9.478, de 6 de agosto de 1997, conforme Resolução CNPE nº. 5, de 

3 de setembro de 2009”. 

156.    Segundo o instrumento, realizado o Leilão, “a outorga será consolidada 

mediante assinatura do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público para geração de energia 

elétrica, a ser celebrado entre o Poder Concedente e a Concessionária, com prazo de 35 (trinta e 

cinco) anos, contado a partir da data de sua assinatura”. 

157.    E, do Anexo IV do Edital (Doc.32), constam as “características técnicas e 

informações básicas para a exploração da UHE [Belo Monte]” e a previsão da “garantia física” de 

produção energética da hidrelétrica: 

 

158.    Conforme o artigo 2º, §2º do Decreto nº. 5.163/2004, a garantia física de 

“energia de um empreendimento de geração, a ser definida pelo Ministério de Minas e Energia e a 

qual deverá constar do contrato de concessão ou do ato de autorização, corresponderá à quantidade 

máxima de energia elétrica associada ao empreendimento”. 

159.    A garantia física levada a Leilão foi estimada com base nos valores do 

Hidrograma de Consenso, vide abaixo trecho da Nota Técnica EPE-DEE-RE-004/2010-r0 (Doc.33), 

da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que, segundo a Portaria SPE/MME nº. 2/2010 

(Doc.34), definiu os valores da garantia física da UHE Belo Monte: 
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160.    Ocorre que, como cediço, o Hidrograma de Consenso não teve sua viabilidade 

atestada pelo órgão ambiental. Por óbvio, em consonância com a condicionante prevista na Licença 

Prévia nº. 342/2010 (que fora replicada nas licenças posteriores, conforme será visto), caso 

verificada a inviabilidade socioambiental do empreendimento durante a fase de operação, as vazões 

do Hidrograma de Consenso deverão ser revistas e, consequentemente, a capacidade de geração de 

energia da hidrelétrica será reduzida. 

161.    A Nota Técnica EPE-DEE-RE-004/2010-r0 – que, frise-se, estimou a garantia 

física de Belo Monte – data de 25 de janeiro de 2010, ou seja, foi publicada uma semana antes da 

emissão da Licença Prévia nº. 342/2010. Ainda que a emissão da Licença tenha sido açodada, 

inexiste justificativa razoável para que a garantia física não tenha sido atualizada após a previsão da 

cláusula de revisão das vazões do Hidrograma de Consenso. Seja como for, o fato era de amplo 

conhecimento da ANEEL, do MME e daqueles que acorreram ao leilão. 

162.    A despeito desta “grave falha”, a (elevada) possibilidade de redução do 
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potencial energético da UHE Belo Monte estava absolutamente clara quando da realização 

do Leilão, facilmente constatada a partir de simples análise do licenciamento ambiental e da 

própria Licença Prévia, mesmo porque o concessionário, ao firmar o contrato, assume os riscos 

socioambientais e econômicos do empreendimento. O Edital previa, inclusive, a obrigação de a 

concessionária “atender plenamente a todas as exigências fixadas pelo IBAMA na Licença Prévia”: 

1.3 A Concessionária deverá atender plenamente a todas as exigências fixadas 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA na Licença Prévia Ambiental – LP e pela Agência Nacional de Águas – 

ANA na Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH, bem como 

em outras condicionantes que venham a ser incluídas nas etapas posteriores 

desses diplomas legais: Licença de Instalação, Licença de Operação e Outorga 

de uso da água. (ANEEL. Edital de Leilão nº 06/2010 - Doc.35) 

163.    No dia 20 de abril de 2010, foi realizado o Leilão nº. 06/2010, certame do qual 

participaram dois consórcios com a seguinte composição societária: 

 

164.    Interessante observar que as empreiteiras ODEBRECHT, CAMARGO CORRÊA e 

ANDRADE GUTIERREZ – posteriormente contratadas pela ré NORTE ENERGIA S/A como Consórcio 

Construtor de Belo Monte – haviam celebrado convênio com a Eletrobrás, em 2005, para a 

confecção dos estudos de viabilidade técnico, econômico e ambiental da UHE Belo Monte. 

165.    A despeito de serem fortes candidatas à concessão da UHE Belo Monte e de 

serem concessionárias de diversas outras hidrelétricas ao redor do Brasil, essas empreiteiras 

desistiram de ofertar lance no Leilão nº. 06/2010, após considerarem desvantajosas as condições 

econômico-financeiras previstas no Edital. 

166.    E, o que se verificou foi uma pseudodisputa, mediante a criação às pressas de 

empresa (Norte Energia S.A) destinada a vencer o leilão da hidrelétrica. Contexto em que se forma 

um grupo investidor que disputa a concessão da hidrelétrica mediante proposta apresentada com 

deságio direcionado para a vitória certa no leilão. 

167.    Em suma, constata-se que tanto o licenciamento ambiental quanto o processo 
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administrativo de concessão da UHE Belo Monte foram atravessados por intervenções políticas, o 

que culminou em um empreendimento permeado por elevadíssimos riscos e incertezas 

socioambientais e econômicas. 

168.    O Leilão fora homologado e seu objeto adjudicado em favor da ré NORTE 

ENERGIA S/A, que celebrou o Contrato de Concessão nº. 01/2010-MME-UHE com o Ministério de 

Minas e Energia. Um contrato referência, quanto à sua incerteza 

169.    Ainda que preveja a potência média de 4.418,9 MW (portanto, estimada a 

partir do Hidrograma de Consenso que não teve sua viabilidade constatada e cujos valores de vazão 

estavam sujeitos a revisão), o Contrato de Concessão nº. 01/2010-MME-UHE possui cláusula 

estipulando a possibilidade de revisão da garantia física: 

Cláusula Terceira – da operação da UHE e da comercialização da 

energia 

Subcláusula Quarta – A garantia física de energia da UHE, de acordo com a 

Portaria SPE/MME nº. 2, de 12 de fevereiro de 2010, é de 4.418,9 MW médios, 

para a Casa de Força Principal, e 152,1 MW médios, para a Casa de Força 

Complementar, após a completa motorização. 

Subcláusula Sexta – Os valores de garantia física da UHE, nos termos da 

Portaria SPE/MME nº. 2, de 12 de fevereiro de 2010, foram definidos 

considerando os elementos da viabilidade que caracterizam o empreendimento, 

conforme Subcláusula Primeira da Cláusula Quinta. 

Subcláusula Sétima – As garantias físicas serão revisadas e alteradas na 

forma da legislação. (MME - Contrato de Concessão nº. 01/2010-MME-UHE -  

Doc.36) 

170.    Nessa linha, o Contrato também prevê, na Subcláusula Quarta da Cláusula 

Quinta, que não serão aceitos pleitos motivados no “desconhecimento de condições que possam 

influenciar o montante de energia do empreendimento”: 

Subcláusula Quarta – Não serão considerados pela ANEEL quaisquer 

pleitos, reclamações ou demandas motivadas por inadequação ou 

inexatidão de Estudos de Viabilidade e/ou Ambientais ou no 

desconhecimento de condições locais relativamente a materiais, mão-de-

obra, equipamentos, pluviosidade, condições hidrológicas, geologia, geotécnica, 

topografia, estradas de acesso, infraestrutura regional, meios de comunicação, 

condições sanitárias e todas as demais condições que possam 

influenciarno prazo de execução das obras, nas condições e prazos para 

obtenção das licenças ambientais necessárias, o montante de energia do 

empreendimento e os valores globais de custo e investimento 

correspondentes à UHE. (MME. Contrato de Concessão nº. 01/2010-MME-UHE - 

Doc.36) 

171.    Portanto, a ré Norte Energia não pode alegar vício de consentimento, seja por 

força de disposição contratual, mas sobretudo porque esta condição era facilmente constatável 

mediante simples análise do processo de licenciamento ambiental e da Licença Prévia. Não seria 
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crível qualquer empresa fazer um investimento desse porte sem se assenhorear de todas as 

condições econômicas e socioambientais que envolvem o empreendimento.  

   

4.4. Da Licença de Instalação nº. 795/2011 

 

172.    Com a celebração do Contrato de Concessão, a empresa Norte Energia assume 

como a concessionária/empreendedora da UHE Belo Monte. 

173.    E, no dia 31 de agosto de 2010, protocola no IBAMA o Plano Básico Ambiental 

da UHE Belo Monte, documento que tece um detalhamento técnico, operacional e executivo das 

medidas condicionantes fixadas na Licença Prévia nº. 342/2010. 

174.    No que diz respeito à Volta Grande do Xingu, em cumprimento à condicionante 

2.1 da Licença Prévia, o caderno 14 do Plano Básico Ambiental apresenta o “PLANO DE 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU” prevendo uma série de ações de 

monitoramento específicas para esta microrregião, quanto a variáveis socioeconômicas, recursos 

hídricos, habitats, ictiofauna e navegabilidade: 

Assim, a despeito de todos os esforços empreendidos no EIA para minimizar, 

através de uma maior liberação de vazão para o TVR, os impactos a serem aí 

gerados sobre componentes físicos, bióticos e socioeconômicos, a magnitude 

destes varia de média a elevada e, por conseguinte, um detalhado conjunto 

de programas e projetos voltados para o monitoramento e mitigação 

desses impactos foi concebido nos referidos estudos, conforme 

reconhecido pelo Ibama no texto da condicionante no 2.1 acima citada 

ao referir-se a um “robusto plano de monitoramento”. 

Esse é o Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu objeto 

deste capítulo do Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte, composto 

pelo rol de programas e projetos que pode ser visualizado na FIGURA 14-2. 

(UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental, p. 373-374 - Doc.37). 
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175.    Ademais de identificar impactos e viabilizar ajustes nas medidas mitigatórias, 

as ações de monitoramento previstas no Plano de Gerenciamento Integrado da Volta 

Grande tem por objetivo primordial subsidiar a avaliação do IBAMA quanto à necessidade 

de revisar ou não o Hidrograma de Consenso, para garantir que as vazões praticadas 

sejam viáveis social e ecologicamente: 

Em função do exposto nos subitens precedentes pode-se sintetizar a principal 

justificativa para a implementação do Plano de Gerenciamento Integrado da 

Volta Grande do Xingu no fato de que, em última análise, e segundo 

determinação do órgão ambiental competente, os resultados dos diferentes 

tipos de monitoramento nele previstos determinarão, ao fim dos seis 

primeiros anos de operação, a plena carga, das dezoito unidades 

geradoras da Casa de Força Principal da UHE Belo Monte, se deverão ou 

não ocorrer alterações no Hidrograma Ecológico de Consenso proposto 

no EIA, o que poderá reverter em impactos negativos ou positivos 

sobre a energia média gerada pelo empreendimento. (g.n) (UHE Belo 

Monte - Plano Básico Ambiental, p. 385 - Doc.37). 

O discernimento de que ações de monitoramento devem ser efetivas bases de 

gestão para subsidiar tomadas de decisões ambientais importantes em 

um empreendimento, levando-o, até mesmo, a um redirecionamento de 

suas condições originais de funcionamento. Para isto, os resultados dessas 

ações devem ser planejados e analisados de forma integrada, para bem refletir 

a complexidade do ambiente cujas mudanças de comportamento se está 

querendo acompanhar. (g.n) (UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental, p. 386 

- Doc.37). 
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Nesse sentido, a análise do teor da condicionante 2.1 já deixa claro outro 

objetivo primordial e a ser necessariamente cumprido por este Plano: garantir a 

sinergia e a complementaridade entre os diferentes programas e projetos, em 

acordo com a visão integradora que permeou todo o diagnóstico, o processo de 

identificação e avaliação de impactos e a própria proposição dessas ações por 

ocasião do desenvolvimento do EIA da UHE Belo Monte, em especial no que 

tange à Volta Grande do Xingu. Somente com essa efetiva integração 

conseguir-se-á, ao final dos seis primeiros anos de operação da Casa 

de Força Principal a plena carga, avaliar adequadamente as 

conseqüências ambientais do Hidrograma Ecológico de Consenso e, 

conforme determina a citada condicionante, tomar a decisão acertada 

sobre necessidades de alterações ou não nesse Hidrograma que 

poderão afetar positiva ou negativamente a geração média da UHE Belo 

Monte. (g.n) (UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental, p. 387 - Doc.37). 

176.    Veja-se que a própria concessionária Norte Energia admite a possibilidade de 

revisão das vazões do Hidrograma de Consenso, mediante decisão do órgão licenciador, estando 

plenamente ciente das “implicações futuras sobre a geração média” de energia: 

Como resultado da avaliação do EIA e das informações complementares 

prestadas, o Ibama, em sua LP no 342/2010 antepôs duas condicionantes 

diretamente relacionadas ao Hidrograma Ecológico que refletem 

modificações e tomadas de decisão importantes por parte do órgão 

ambiental com relação ao tema, inclusive com eventuais implicações 

futuras sobre a geração média a ser auferida pela UHE Belo Monte. 

(UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental, p. 383-384  - Doc.37) 
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177.    Destaque-se ainda que, embora à época tenha protocolado o Plano Básico 

Ambiental, a ré NORTE ENERGIA S/A não tinha cumprido a contento as condicionantes 

“antecipatórias”, cujo escopo seria estabilizar a região para as consequências do empreendimento, 

de modo que não havia condições para a emissão de Licença de Instalação. 

178.    A despeito disso, no dia 26 de janeiro de 2011, o IBAMA emitiu a Licença de 

Instalação Parcial nº. 770/2011 – ato administrativo inexistente na legislação ambiental – que 

autorizou não o início das obras em si, mas a instalação dos canteiros e obras de apoio. 

179.    No dia 28 de fevereiro de 2011, foi emitida a Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos, pela Agência Nacional de Águas, mediante a Resolução/ANA nº. 48 (Doc.10). 

180.    O Parecer Técnico nº. 52/2011-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 23 de maio de 

2011, analisou pedido formulado pela ré NORTE ENERGIA S/A de emissão de Licença de Instalação e 

constatou: 

Como subsídio à avaliação do pedido de emissão da Licença de Instalação do 

empreendimento, identificou-se neste Parecer questões ainda pendentes. Estas 

relacionam-se, principalmente, a condicionantes não atendidas e parcialmente 

atendidas, bem como a não implantação de programas de caráter antecipatório 

que visavam preparar a região, notadamente as administrações municipais, 

para receber o empreendimento (IBAMA - Parecer Técnico nº. 52/2011-
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COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 251 - Doc.38). 

181.    A despeito das pendências identificadas, a Licença de Instalação nº. 795/2011 

foi emitida e reitera a necessidade de alteração do Hidrograma caso sejam identificados “impactos 

não prognosticados nos estudos ambientais”: 

“2.22. No que se refere ao Hidrograma de Consenso: 

a) Prever período de testes para o hidrograma, com duração mínima de 6 (seis) 

anos, a partir da licença de instalação da plena capacidade de geração da casa 

de força principal; 

b) Apresentar, com um ano de antecedência ao enchimento do reservatório, 

proposta de plano de monitoramento da qualidade ambiental no TVR, 

contemplando impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, 

quelônios, pesca, navegação e modos de vida da população da Volta Grande; 

c) Propor, com um ano de antecedência ao enchimento do reservatório, 

possíveis programas de mitigação e compensação dos impactos potenciais, 

direcionados ao período de testes; 

d) Manter, no período compreendido entre o início da operação e a geração 

com plena capacidade, minimamente, o Hidrograma B proposto no EIA; 

Parágrafo único – No âmbito do presente processo de licenciamento ambiental, 

será devida a alteração do hidrograma de consenso motivada pela 

identificação de impactos não prognosticados nos estudos ambientais” 

(g.n) (IBAMA - Licença de Instalação nº. 795/2011 - Doc.39) 

 

4.5. Da Licença de Operação nº. 1317/2015 

 

182.    Em cumprimento às alíneas “b” e “c” da Condicionante 2.22 da Licença de 

Instalação nº. 795/2011, a concessionária Norte Energia apresentou ao IBAMA um Plano de 

Monitoramento da Qualidade Ambiental no Trecho de Vazão Reduzida, no bojo do já mencionado 

Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu: 

4. Do modo como o plano foi apresentado, é possível ter uma contextualização 

das diversas ações que estão sendo realizadas na região da Volta Grande do 

Xingu, vinculadas aos programas ambientais do PBA da UHE Belo Monte. A 

maior parte destes programas encontra-se atualmente em fase de coleta de 

dados pré-formação do Trecho de Vazão Reduzida, considerando que ainda não 

ocorreram os impactos gerados pela redução da vazão no rio Xingu. As 

informações coletadas servirão de base para a avaliação da eficiência das 

medidas que serão adotadas para mitigação dos impactos associados à redução 

de vazão na Volta Grande do Xingu. 

5. Também houve, com base nos programas vinculados às ações na Volta 

Grande do Xingu, a apresentação de indicadores de avaliação de eficiência das 

medidas de mitigação de impactos. Foram inicialmente apresentados 33 (trinta 
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e três) indicadores e 80 (oitenta) variáveis para a análise dos impactos. Na 

sequência, foi elaborada uma rede de procedência na qual se agrupou os 

oitenta atributos em 06 (seis) componentes socioambientais: navegabilidade, 

fauna semiaquática, habitats aquáticos, pesca, ictiofauna e condições de vida. 

6. Em seguida, foi proposto um método de avaliação integrada dos resultados 

dos indicadores baseado no Índice de Sustentabilidade Ambiental 

(Environmental SustainabilityIndex-ESI), a ser calculado anualmente. Esta 

avaliação visa realizar (i) identificação de componentes que estão abaixo ou 

acima do esperado; (ii) acompanhamento e identificação de ações de sucesso 

ou falhas; e (iii) investigação das interações entre componentes ambientais, 

sociais e econômicos. Para isso, foi proposta a utilização de 21 variáveis 

relacionadas a 14 indicadores. (IBAMA - Nota Técnica 02001.001458/2014-13 

COHID/IBAMA, p. 2 - Doc.40). 

183.    O IBAMA reputou “insuficientes” as medidas de mitigação para o Trecho de 

Vazão Reduzida propostas pelo Plano de Gerenciamento Integrado. O órgão licenciador caracteriza o 

Hidrograma de Consenso como a “ação que mais influenciará na potencialização ou na mitigação dos 

impactos no Trecho de Vazão Reduzida”. Ou seja, paradoxalmente, o Hidrograma de Consenso, 

proposto enquanto uma medida mitigatória, poderá agravar os impactos do Trecho de Vazão 

Reduzida, a depender dos valores das vazões que sejam liberados para a Volta Grande. Nesse 

sentido, o IBAMA reitera as incertezas que pairam sobre os valores do Hidrograma desde o início do 

processo de licenciamento: 

9. De maneira adicional, o Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande 

do Xingu expõe as propostas de medidas de mitigação para o TVR. O 

documento traz um quadro expondo as principais consequências da redução da 

vazão no TVR e as relaciona com ações de mitigação. 

10. Verifica-se que não houve um detalhamento adequado das ações de 

mitigação para os impactos no Trecho de Vazão Reduzida. As medidas 

propostas são descritas de maneira genérica. Também se considerou que as 

ações propostas são insuficientes para mitigar os impactos previstos para 

aquela região. 

11. A Norte Energia identificou 16 (dezesseis) consequências da redução da 

vazão no TVR identificadas pelo empreendedor. Em 13 (treze) delas, o 

empreendedor propôs o “Estabelecimento do Hidrograma de Consenso” como 

uma das ações de mitigação e em 03 (três) delas como única ação. 

12. Neste sentido, é preciso reconhecer o Hidrograma de Consenso como 

a ação que mais influenciará na potencialização ou na mitigação dos 

impactos no Trecho de Vazão Reduzida. Contudo, desde a época do 

Estudo de Impacto Ambiental, persistem incertezas sobre a suficiência 

das vazões propostas no Hidrograma de Consenso para a mitigação dos 

impactos no TVR e por este motivo, ele está condicionado a um período de 

testes, imposto pela Licença Prévia n° 342/2009 e Resolução n° 911 de 07 de 

julho de 2014, emitida pela Agência Nacional de Águas. 

13. O Plano Integrado da Volta Grande do Xingu não aborda as ações 

que serão realizadas caso os testes indiquem a necessidade de alterar 

as vazões proposta para o Hidrograma de Consenso. 
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17. No que tange às medidas de mitigação e compensação dos impactos 

potenciais no TVR, solicitadas pelo Ibama por meio do item “c” da 

condicionante 2.22 da Licença de Instalação n.º 795/2011, entende-se que o 

apresentado pelo empreendedor não é adequado para mitigar e/ou compensar 

os prováveis impactos negativos. 

18. Atribuir ao Hidrograma de Consenso como medida para mitigar eventuais 

impactos na Volta Grande do Xingu é considerado inadequado por esta equipe, 

considerando que medidas deverão ser executadas pelo empreendedor caso o 

próprio Hidrograma de Consenso se mostre insuficiente para manutenção da 

qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e 

modos de vida da população da Volta Grande. 

19. Outras medidas propostas, tais como “escavação e derrocamento em 

canais” e “introdução de soleiras submersas visando o direcionamento das 

vazões”, devem ser vistas com cautela, já que suas execuções podem culminar 

em outros impactos negativos. Além disso, a proposição de atividades de 

monitoramento como ações de mitigação não se mostra adequada para 

atendimento da solicitação presente na Licença de Instalação n° 795/2011. 

20. É preciso reconhecer que, caso o Hidrograma de Consenso se 

mostre insuficiente, alterar as vazões a serem submetidas ao TVR pode 

ser imprescindível para manutenção do ecossistema e modos de vida 

daquela região. 

21. Neste sentido, recomenda-se que a Norte Energia seja oficiada a 

reapresentar as medidas de mitigação e compensação dos impactos potenciais 

na Volta Grande do Xingu, em atendimento ao que se pede no item “c” da 

condicionante 2.22 da Licença de Instalação n.º 795/2011.(IBAMA - Nota 

Técnica 02001.001458/2014-13 COHID/IBAMA, p. 3-5 - Doc.40). 

184.    Note-se que, tal como quando da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, 

o empreendedor não apresentou estudo contendo cenários ambientais e energéticos que considerem 

a concreta possibilidade de alteração das vazões do Hidrograma de Consenso. 

185.    No Parecer n.º 02001.003622/2015-08-COHID/IBAMA, que avaliou a 

solicitação de Licença de Operação, o IBAMA afirmou que ainda se encontrava em discussão, entre o 

órgão, a ré NORTE ENERGIA S/A e os órgãos intervenientes, as medidas de mitigação a serem 

aplicadas na região da Volta Grande do Xingu. 

186.    Portanto, ainda com as medidas mitigatórias para a Volta Grande do Xingu 

pendentes de definição clara, o órgão licenciador autoriza a operação da UHE Belo Monte em 24 de 

novembro de 2015, através da Licença de Operação nº. 1317/2015 (Doc.01). 

187.    Com relação ao Hidrograma de Consenso, a Licença de Operação reitera a 

possibilidade de alterações das vazões estabelecidas, de forma a “mitigar impactos na qualidade da 

água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de vida da população da 

Volta Grande”: 

“2.16. No que tange à Volta Grande do Xingu, a Norte Energia deverá: 
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a) Realizar os testes previstos para a implementação do Hidrograma de 

Consenso, com duração mínima de 6 (seis) anos a partir da instalação da 

plena capacidade de geração da casa de força principal, associado aos 

resultados do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu; 

b) Controlar as vazões da Volta Grande do Xingu sempre com o objetivo 

de mitigar impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação 

aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de vida da população da 

Volta Grande” (IBAMA - Licença de Operação nº. 1317/2015 - Doc.01) 

188.    Note-se que a Licença de Operação, na alínea “b” da cláusula 2.16, traz 

previsão expressa do controle das vazões da Volta Grande do Xingu, com objetivo de mitigar os 

impactos previstos. Previsão essa a incidir imediatamente após o início da operação da usina, 

independente do período de testes de 6(seis) anos, sendo então obrigação da concessionária 

promover as variações de vazão sempre que necessário para garantia das condições ambientais e 

socioambientais da região. 

 

4.6. Do elevado risco de redução do potencial energético da UHE Belo Monte: a 

viabilidade condicionada e a cláusula de revisão do Hidrograma de Consenso 

 

189.    A discussão sobre a viabilidade socioambiental ou não do Hidrograma de 

Consenso permeou todo o processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, desde os 

Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica, que antecederam o Estudo de Impacto Ambiental, e 

segue após cinco anos de operação do empreendimento. 

190.    Recorda-se que antes mesmo de analisar o mérito do Estudo de Impacto 

Ambiental, a equipe técnica do IBAMA indicou a omissão de estudos de cenários que considerassem 

valores menos rigorosos para o Hidrograma de Consenso, o que não foi apresentado pelo 

empreendedor à época, a Eletrobrás. E, como se verá a seguir, continua sendo omitido pela 

concessionária Norte Energia. 

191.    Os Pareceres Técnicos 114/2009 e 06/2010 rechaçaram expressamente o 

Hidrograma A e apontaram diversos indicativos de inviabilidade ambiental do Hidrograma B, tendo 

exigido complementação dos estudos técnicos para fins de aferir ou não a viabilidade da UHE Belo 

Monte, o que fora desconsiderado pelos gestores da autarquia ambiental ao emitirem a Licença 

Prévia. 

192.    Portanto, a Licença Prévia não atestou, de fato, a viabilidade ambiental do 

empreendimento e as dúvidas em torno da sustentabilidade do Hidrograma de Consenso foram 

incorporadas em todas as licenças como uma condicionante do licenciamento. Portanto, a prova de 
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que a atividade pretendida é viável foi postergada, permitindo a construção da usina e o início de 

sua operação, a permanente abertura do seu potencial energético. 

193.    É certo que a alteração de medidas mitigatórias e das condições de operação 

de atividades potencialmente poluidoras é possibilidade inerente a todo licenciamento ambiental e 

ao poder de polícia dos órgãos ambientais, na esteira do princípio da precaução. 

194.    As licenças ambientais são atos administrativos precários e não geram direito 

adquirido, possuem termo final e, via de regra, não estão sujeitas a renovação automática. 

Portanto, podem ser alteradas – inclusive a Licença de Operação e consequentemente as condições 

de funcionamento da atividade licenciada -, ainda que isso acarrete prejuízo econômico ao 

empreendedor, sobretudo se verificados impactos socioambientais supervenientes à operação, que 

não estejam sendo adequadamente mitigados. 

195.    O artigo 19 da Resolução/CONAMA 237/1997 prevê o poder-dever do órgão 

ambiental licenciador de modificar as condicionantes e medidas de controle ambiental: 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 

modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender 

ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença; 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

196.    No caso da UHE Belo Monte, porém, essa incerteza é potencializada. Uma vez 

postergada a avaliação da viabilidade do Hidrograma de Consenso, não havendo certeza quanto às 

vazões seguras à manutenção dos ecossistemas da Volta Grande do Xingu, as licenças ambientais 

estipularam expressamente essa previsão. E todas as licenças estabeleceram cláusulas de revisão 

Hidrograma de Consenso caso sejam verificados impactos significativos após a entrada em operação 

do empreendimento, de modo a garantir que as vazões vertidas para a Volta Grande do Xingu sejam 

social e ambientalmente sustentáveis. 
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Licença Prévia nº. 342/2010 

(01 de fevereiro de 2010) 

Licença de Instalação nº.795/2011 

(01 de junho de 2011) 

Licença de Operação nº. 1317/2015 

(24 de novembro de 2015) 

2.1 O Hidrograma de Consenso 

deverá ser testado após a conclusão 

da instalação da plena capacidade de 

geração da casa de força principal. 

Os testes deverão ocorrer durante 

seis anos associados a um robusto 

plano de monitoramento, sendo que 

a identificação de importantes 

impactos na qualidade de água, 

ictiofauna, vegetação aluvial, 

quelônios, pesca, navegação e 

modos de vida da população da 

Volta Grande, poderão suscitar 

alterações nas vazões 

estabelecidas e consequente 

retificação na licença de 

operação. 

Entre o início da operação e a 

geração com plena capacidade 

deverá ser mantido no TVR, 

minimamente, o Hidrograma B 

proposto no EIA. Para o período de 

testes devem ser propostos 

programas de mitigação e 

compensação. 

2.22. No que se refere ao Hidrograma 

de Consenso: 

a) Prever período de testes para o 

hidrograma, com duração mínima de 6 

(seis) anos, a partir da licença de 

instalação da plena capacidade de 

geração da casa de força principal; 

b) Apresentar, com um ano de 

antecedência ao enchimento do 

reservatório, proposta de plano de 

monitoramento da qualidade ambiental 

no TVR, contemplando impactos na 

qualidade da água, ictiofauna, 

vegetação aluvial, quelônios, pesca, 

navegação e modos de vida da 

população da Volta Grande; 

d) Manter, no período compreendido 

entre o início da operação e a geração 

com plena capacidade, minimamente, 

o Hidrograma B proposto no EIA; 

Parágrafo único – No âmbito do 

presente processo de licenciamento 

ambiental, será devida a alteração 

do hidrograma de consenso 

motivada pela identificação de 

impactos não prognosticados nos 

estudos ambientais. 

2.16. No que tange à Volta Grande do 

Xingu, a Norte Energia deverá: 

a) Realizar os testes previstos para a 

implementação do Hidrograma de 

Consenso, com duração mínima de 6 

(seis) anos a partir da instalação da 

plena capacidade de geração da casa de 

força principal, associado aos resultados 

do Plano de Gerenciamento Integrado da 

Volta Grande do Xingu; 

b) Controlar as vazões da Volta 

Grande do Xingu sempre com o 

objetivo de mitigar impactos na 

qualidade da água, ictiofauna, 

vegetação aluvial, quelônios, 

pesca, navegação e modos de vida 

da população da Volta Grande. 

 

197.    Destaque-se que a Licença de Operação traz cláusula autônoma de 

revisão do Hidrograma de Consenso (2.16, “b”), impondo o controle das vazões da Volta 

Grande do Xingu, a qualquer tempo, sem qualquer relação com o período de testes do 

Hidrograma de Consenso. Trata-se de manifestação do poder de polícia ambiental do órgão 

licenciador, que por evidente deve ser acionado sempre, e no caso, com objetivo de mitigar 

impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos 

de vida da população da Volta Grande. 

198.    Assim, é incontroversa a possibilidade jurídica de revisão das vazões do 

Hidrograma de Consenso, seja por força do poder de polícia ambiental e da natureza jurídico-

administrativa das licenças ambientais, seja por previsão expressa e específica nas Licenças e em 

todo o licenciamento ambiental da UHE Belo Monte. 

199.    Pode-se dizer, em outras palavras, que as Licenças Ambientais conferiram uma 
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“viabilidade condicionada” à UHE Belo Monte, pois somente poderá operar se as vazões vertidas 

para a Volta Grande do Xingu permitirem a perpetuação dos processos ecológicos e sociais. O que 

não foi tecnicamente provado no tempo prévio às licenças ambientais. 

200.    Há uma evidente escolha do empreendedor de avançar sob esse risco! Que se 

revela ainda mais excepcional se consideramos já os indicativos dos pareceres técnicos do 

licenciador IBAMA, que declararam a inviabilidade ambiental do Hidrograma A e as inúmeras ações 

judiciais propostas que questionavam a continuidade do empreendimento sem prova de viabilidade. 

201.    Não bastasse isso, o próprio IBAMA, ao realizar a revisão das vazões históricas 

do rio Xingu, afirmou que: 

O histórico não apresenta um cenário muito propício à geração de energia 

considerando a prática dos dois hidrogramas alternadamente, pois resultará em 

boa parte do tempo vazões afluentes inferiores às necessárias, obrigando a 

constantes paradas de máquina e mesmo ao deplecionamento dos 

reservatórios trazendo consequências ambientais”. (IBAMA – Parecer Técnico 

133/2019/DILIC - Doc.02) 

202.    É nesse mesmo sentido que os peritos do Ministério Público Federal afirmam o 

“alto risco de insucesso” quanto ao retorno energético da UHE Belo Monte, quando consideradas as 

séries históricas de vazões naturais do rio Xingu, que em grande parte não forneceriam o recurso 

hídrico suficiente. 

203.    Não resta dúvida de que nos deparamos com um empreendimento de altíssimo 

risco ambiental e econômico. Um investimento bilionário sem certeza quanto ao retorno energético. 

204.    O que virá a seguir, com o início da operação da usina, é certamente de 

gravidade ímpar. Não se pode, porém, dizer que seja uma surpresa. Mas o risco real é que o ônus 

das decisões políticas e incertezas que envolveram a construção da UHE Belo Monte seja transferido 

à biodiversidade e aos povos canoeiros da Volta Grande do Xingu. 

 

5. DA FASE INICIAL DE OPERAÇÃO DA UHE BELO MONTE: FALHAS DO EIA NO 

PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS E O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE 

    

205.    Como visto, a Volta Grande do Xingu é um dos locais com maior biodiversidade 

do mundo. Um complexo sistema em que arranjos biológicos operam em interação com uma 

multietnicidade de povos, que têm sua sobrevivência física e cultural vinculada aos ciclos de 

inundação do rio Xingu. 

206.    Pelo esquema hídrico proposto no EIA, Belo Monte utilizaria as águas do Xingu 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

89 

 

mantendo íntegras as condições de manutenção desse sistema, mediante a reprodução artificial do 

seu ciclo sazonal, de modo a garantir a partilha equilibrada dos recursos hídricos. 

207.    Impactos de alta magnitude foram previstos. É o que se demonstrou 

em detalhes no item 4 da presente ação. Porém, foram considerados todos reversíveis, 

assim que cessada a sua ação geradora, mediante a liberação de vazão maior capaz de 

inundar as áreas essenciais, garantindo o alagamento das planícies, o aporte de 

nutrientes, a navegação, etc. (MPF - Laudo Pericial/2021 – anexo 1 - Doc.09)  

208.    A proposta do EIA foi de submeter o ambiente a uma variação anual de dois 

modelos hidrológicos. O Hidrograma A (que dispensaria no mês de maior vazante 4.000m³/s) 

imporia um forte estresse hídrico, e o Hidrograma B (que dispensaria no mês de maior vazante 

8.000m³/s) teria por função garantir a recuperação do sistema no ano seguinte. Portanto, é uma 

das premissas desse esquema a capacidade de o Hidrograma B garantir as condições de 

equilíbrio e de recuperação do ambiente. 

209.    Ao pressupor a mitigação dos impactos “assim que cessada sua ação 

geradora”, mediante a “liberação de vazão maior capaz de permitir a inundação das planícies 

suficiente para retomada da condição dos habitats”,o EIA sustenta que a redução drástica das 

vazões do rio Xingu (Hidrograma A) garantiria a inundação parcial dos pedrais, mantendo os 

habitats reprodutivos e tróficos. E que o HidrogramaB garantiria a inundação de parte das áreas de 

planícies aluviais, reduzindo a elevada magnitude do impacto de comprometimento da cadeia 

ambiental para as espécies de peixes e quelônios aquáticos e garantindo a navegação para as 

populações ribeirinhas e indígenas (UHE Belo Monte - EIA, VOL. 31, p. 287 - Doc.12). 

210.    Os prognósticos do EIA quanto ao potencial mitigatório das vazões previstas 

para o Hidrograma de Consenso foram identificados pela equipe pericial do Ministério Público Federal 

e sintetizados nos seguintes termos: 

Pode-se verificar que a alteração de comunidades faunísticas devido à perda e 

alteração de habitats naturais acontecerá exclusivamente durante a aplicação 

do hidrograma A (vazão média de 4.000 no mês de abril), ou seja, a vazão que 

será liberada para o trecho de vazão reduzida não será suficiente para o 

alagamento das planícies aluviais onde os peixes se reproduzem. Por outro 

lado, é assumido que a fauna teria maior acesso as planícies aluviais com a 

aplicação do Hidrograma B (vazão média de 8.000 no mês de abril), capaz de 

permitir a inundação das planícies. No mesmo sentido, o estudo afirmou que a 

pressão de pesca diminuiria com a aplicação do hidrograma B. 

O estudo aponta que a vazão média de 4.000 m³/s e 8.000 m³/s para o mês 

de abril inundaria todos os pedrais no período de cheia. 

No que tange a floresta aluvial os dados mostram que o hidrograma B 

possibilitaria manter a reprodução de parte da vegetação aluvial frutífera, com 

a inundação parcial das florestas aluviais, possibilitando a água entra pelas 
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pequenas depressões do terreno nas ilhas e igarapés de extrema importância 

para a fauna aquática. É considerado um impacto reversível a longo prazo, uma 

vez que, os padrões fenológicos e composição florística da vegetação aluvial 

retornará com o tempo. 

O prognóstico aponta que a interrupção do transporte fluvial só ocorreria nos 

períodos de estiagem dos anos que serão aplicados o hidrograma A, ou seja, 

anos de aplicação do hidrograma B a “condição de navegabilidade volta 

imediatamente ao normal”, possibilitando às comunidades do trecho de 

redução da vazão realizarem seus deslocamentos pelo rio para escoar suas 

produções e acessar os equipamentos sociais (escolas, postos de saúde, igreja 

etc) e os centros urbanos. (MPF. Laudo Pericial.2021, p. 48 - Doc.09) 

211.    Como dito, não restou demonstrado como essas vazões atingiriam tais 

objetivos. E sua análise de viabilidade foi postergada. Porém, com esse pressuposto foi autorizado o 

avanço das obras, a operação da usina e o desvio das águas do Xingu. E, portanto, Belo Monte se 

sustenta no compromisso de implementação de um hidrograma artificial apto a conciliar a 

geração de energia com uma vazão suficiente para garantir as condições ecológicas e 

socioambientais no rio Xingu. 

212.    Deste modo, com a implementação do esquema do desvio hídrico imposto por 

Belo Monte, a Volta Grande do Xingu deveria ser submetida a amplo monitoramento, que teria por 

objetivo primordial subsidiar a avaliação do IBAMA quanto à necessidade de revisar ou não o 

Hidrograma de Consenso, para garantir que as vazões praticadas fossem viáveis social e 

ecologicamente (UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental, p. 385 - Doc.37). Ou, como definido na 

Licença de Operação, “controlar as vazões da Volta Grande do Xingu sempre com o objetivo de 

mitigar impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e 

modos de vida da população da Volta Grande”. 

213.    A fase de operação da UHE Belo Monte teve início em novembro de 2015. E a 

usina operou até 2019 com capacidade reduzida de geração de energia, uma vez que ainda não 

estava concluída a construção de todas as suas turbinas. 

214.    Como os testes do Hidrograma de Consenso apenas seriam iniciados com a 

operação da usina em sua capacidade máxima, até 2019, vazões maiores que o previsto para o 

Hidrograma B foram vertidas para a Volta Grande do Xingu. Portanto, nesse primeiro ciclo, 

ainda de transição, Belo Monte operou com hidrogramas artificiais que resultaram na liberação de 

vazão residual para a Volta Grande do Xingu em quantidades superiores ao estabelecido no EIA para 

o hidrograma de recuperação do ambiente: o Hidrograma B. 
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5.1. Do advento de impactos não previstos para a fase inicial ou de transição de 

operação da UHE Belo Monte 

    

215.    Ao contrário do que faziam pressupor as especulações do EIA, a realidade 

demonstrou que vazões superiores aos 8.000 m³/s (hidrograma proposto para 

recomposição do ambiente após o rigor hídrico extremo do ano anterior) não foram 

capazes de promover o alagamento de áreas essenciais (como florestas aluviais e pedrais), 

importantes locais de desova, reprodução de espécies e berçários, gerando um desequilíbrio em 

cascata na Volta Grande do Xingu. 

216.     Impactos que, segundo os prognósticos do EIA, deveriam ocorrer na fase de 

maior estresse hídrico, sendo “seguramente” revertidos pelo hidrograma de recuperação do sistema, 

o Hidrograma B. Portanto, como se verá a seguir, a realidade atual da Volta Grande do Xingu põe 

em questão a condição de mitigação dos impactos da usina. E o que se constata a partir do início da 

operação da usina é da mais alta gravidade, pela perspectiva de que os impactos do desvio do curso 

do rio Xingu resultem em alterações drásticas irreversíveis. 

217.    A insuficiência do EIA no prognóstico dos impactos decorrentes do desvio do 

curso do rio Xingu e os riscos de irreversibilidade já estão amplamente documentados no processo 

de licenciamento, com reiteradas manifestações inequívocas por parte do IBAMA: 

“As vazões praticadas não chegaram ao piso do hidrograma mais 

conservador (B), no entanto, já há a ocorrência de impactos de 

magnitude superiores às previstas no TVR”. (IBAMA - Parecer Técnico 

133/2019/IBAMA/DILIC - Doc.02) 

Não havia previsão de que com o empreendimento operando com o 

Hidrograma B parcial ocorreriam impactos dessa magnitude. (IBAMA - 

Parecer Técnico 133/2019/IBAMA/DILIC - Doc.02) 

“Ressalta-se a relevância destes impactos já nesta fase do 

empreendimento, conhecida na literatura como fase inicial ou de 

transição, ainda sem funcionamento total da usina, e sem os impactos 

do hidrograma previsto na LO. Recomenda-se a verificação da capacidade 

de suporte da ictiofauna, e analisá-la, para a alteração ainda maior”. 

(g.n)(IBAMA - Parecer Técnico 109/2019/IBAMA, p.216 - Doc.41) 

“Discorda-se da afirmação da empresa acerca das mudanças já serem 

previstas, uma vez que o EIA apresentou prognóstico considerando 

"hidrograma mínimo" e a "mitigação" da alternância do hidrograma A e 

B. Sendo o atualmente praticado o B, ainda distante do seu mínimo. 

Não foram identificados documentos com previsão de que com o 

empreendimento operando com o hidrograma B parcial ocorreriam 

impactos desta magnitude”. (IBAMA – Parecer Técnico 122/2019/IBAMA, 

p.20 - Doc.42) 

“Entende-se como relevante explicar a magnitude, forma como foram 
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previstas e em que situações (qual hidrograma). Desta forma, a partir 

da avaliação da empresa, observa-se o fato de alterações e impactos 

previstos no EIA com a alternância entre Hidrograma A e B, já estarem 

ocorrendo mesmo com a implantação parcial do Hidrograma B” (IBAMA 

- Parecer Técnico nº 122/2019/IBAMA, p.19 - Doc.42). 

218.    A equipe pericial do Ministério Público Federal promoveu estudo técnico 

detalhado e consolidou as informações obtidas nos monitoramentos em curso na Volta Grande do 

Xingu após a Licença de Operação, comparativamente aos prognósticos do EIA, considerando a 

previsão do Hidrograma de Consenso como principal medida mitigatória da UHE Belo Monte. As 

conclusões são inequívocas: transformações antecederam os prognósticos e ocorrem em 

magnitude e velocidade não esperados. 

Os monitoramentos realizados no âmbito do Plano Básico Ambiental - PBA, os 

relatórios técnicos produzidos pelo IBAMA, os monitoramentos independentes e 

as publicações científicas estão mostrando que os impactos se 

anteciparam para a fase de transição da usina, sendo extremamente 

preocupante que os mesmos se tornem irreversíveis durante a fase de 

operação plena da usina. (MPF - Laudo Pericial.2021, p. 48 - Doc.09) 

Ao analisarmos os resultados dos monitoramentos de ictiofauna e pesca, não 

resta dúvidas que a magnitude, duração, fase de ocorrência e 

reversibilidade dos impactos da UHE Belo Monte estão em 

desconformidade ao que foi diagnosticado no EIA. Identificamos uma 

ocorrência de alterações extremamente intensas e abrangentes antes 

da fase de operação plena da usina. 

Tais evidências também foram constatadas pelo órgão licenciador ao analisar 

os últimos relatórios consolidados protocolados pela a empresa Norte Energia. 

(MPF - Laudo Pericial. – MPF/2021, p. 55 - Doc.09) 

219.    Como dito, contrariando as previsões abstratas do EIA, a seca artificial imposta 

à Volta Grande do Xingu em razão do desvio do curso do rio para abastecimento de Belo Monte, já 

em sua fase de transição, manteve expostas áreas essenciais para reprodução do ecossistema. 

Realidade que foi inicialmente demonstrada em pesquisa realizada pelos Juruna Yudjá, em parceria 

com a Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará. E que posteriormente foi confirmado 

nos pareceres técnicos do IBAMA e nos dados de monitoramento e Estudos Complementares da 

Norte Energia. 

220.    Em março de 2019, os indígenas iniciaram um monitoramento específico do 

alagamento da ilha conhecida como “Ilha do Zé Maria”, que tem papel fundamental para a 

reprodução das espécies aquáticas. Foi instalada, no dia 2 de março, uma estação fluviométrica 

convencional (conjunto de réguas hidrométricas) no local, localizado a cerca de 4 km da aldeia 

Mïratu. Nessa estação, foram realizadas medições diárias da cota fluviométrica às 8h e às 17h, entre 

os dias 2 de março e 2 de maio. Horários definidos para garantir sincronia com as estações 

eletrônicas da UHE Belo Monte no barramento do Pimental. A escolha por essa ilha foi feita pelos 
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Juruna diante da sua importância ecológica, já que no inverno é utilizada pela fauna aquática como 

uma área de alimentação, reprodução e abrigo dos predadores. Sobre o resultado dessa medição: 

No monitoramento eletrônico na estação a jusante do barramento Pimental, 

notou-se que a maior vazão registrada no dia 22 de abril de 2019 foi 

equivalente a 14.281,28m³/s. Na estação hidrométrica na “Ilha do Zé 

Maria” foi registrada a cota de 174 cm, a qual não foi suficiente para 

alagar as áreas de igapós. Assim, esse monitoramento da régua foi 

importante para comprovar que mesmo com uma vazão de 14.000 

m³/s no mês de abril, os igapós, áreas fundamentais para a ecologia 

reprodutiva e alimentar das espécies de peixe e quelônios consumidos 

pelos Juruna (Yudjá), não foram inundados. Neste sentido, a cota de 

8.000m³/s prevista no hidrograma de consenso, definitivamente não inundará 

diversas ilhas similares e ecologicamente importantes ao longo da Volta Grande 

do Xingu” (g.n)(NAEA. Artigo Científico, p.15 - Doc.05) 

221.    A ausência de pulso de inundação do rio Xingu vem acarretando profundas 

transformações na Volta Grande, evidenciadas nos padrões temporais de riqueza e abundância da 

fauna aquática - ictiofauna. 

222.    Apesar dos esforços da concessionária Norte Energia em negar a dimensão de 

impactos evidentes, o monitoramento realizado no contexto do Plano de Gerenciamento Integrado 

da Volta Grande do Xingu (UHE Belo Monte-PBA - Plano 14) é hoje inequívoco em detectar 

alterações na ictiofauna que extrapolam as previsões do EIA. Reconhecidas pelo IBAMA como não 

previstas, seja pela fase em que ocorreram (operação inicial da usina) seja pela magnitude com que 

incidem. 

Considerando as informações apresentadas no 15o RC, os resultados do Projeto 

de Monitoramento (2012 a 2018) constataram impactos previstos no EIA (e.g., 

redução de populações ou eliminação de espécies no Reservatório Xingu), 

também comprovam uma progressiva alteração na ictiofauna na área de 

influência da UHE de Belo Monte, ou seja, evidentes alterações na 

riqueza, abundância, tamanho corporal, composição, atividades 

reprodutivas, estrutura trófica e outras, não consoantes as previstas no 

EIA e estudos pretéritos publicados para outras UHEs. (g.n) (IBAMA – 

Parecer Técnico 109/2019/IBAMA, p. 204 - Doc.41). 

Entende-se que a magnitude dos impactos negativos vigentes, com a 

implantação do Hidrograma B, operado parcialmente ou inteiramente, 

deveriam ser significativamente menoresdos que constavam do 

prognóstico apresentados nos estudos. Porém, não é o que se percebe na 

pesca e na ictiofauna, por exemplo, seja nas alterações com alta magnitude 

apresentadas no Quadro 2 deste parecer, seja para as diferenças significativas 

identificadas na última rodada de cálculo referente à 2018, indicando uma 

possível interferência da redução da vazão nas condições socioambientais da 

Volta Grande do Xingu, principalmente para pesca e habitats aquáticos. (g.n) 

(IBAMA - Parecer Técnico 122/2019/IBAMA - Doc.42) 

Os resultados do Projeto de Monitoramento da Ictiofauna apresentados no 17º 

RC não se diferenciam do relatório anterior (15º RC), comprovando uma 
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progressiva alteração da ictiofauna na área de influência da UHE de 

Belo Monte. Este monitoramento tem identificado alterações relevantes na 

composição da ictiofauna; no nível trófico dos peixes; nas atividades 

reprodutivas; na densidade de ovos e larvas; e de forma mais notável na 

abundância e na riqueza de espécies. À medida que os estudos avançam, 

ampliando o conhecimento dos efeitos da implantação do 

empreendimento, constata-se que a abrangência dos impactos sobre a 

ictiofauna excedem os setores diretamente impactados pelo 

empreendimento (RX, TVR, Jusante, e RI), alcançando setores mais 

afastados da barragem (Montante e o rio Bacajá)”. (g.n) (IBAMA - Parecer 

Técnico 169/2020/IBAMA, p. 25 - Doc,43) 

223.    Do Estudo Técnico promovido pela equipe pericial do Ministério Público Federal, 

quanto aos dados relativos ao monitoramento da ictiofauna, extrai-se: 

Ressaltamos que o estudo de impacto ambiental não diagnosticou a 

perda da biodiversidade endêmica do rio Xingu. Além disso, caso esse 

diagnóstico se confirme, tal impacto deve ser qualificado como drástico e que 

não há previsão de reversibilidade. (g.n) (MPF - Laudo Pericial.2021, p.51 - 

Doc.09) 

Um impacto confirmado, mas não previsto no EIA é o perecimento dos 

peixes. No período entre os meses de janeiro de 2012 e novembro de 2019 

ocorreram eventos de perecimentos da ictiofauna em diferentes trechos 

diretamente afetados pela UHE Belo Monte equivalente a: 39.275,46 kg de 

peixes mortos. Destes, uma quantia equivalente a 33.715,53 kg de peixes 

morreu após a Licença de Operação. (g.n) (MPF - Laudo Pericial. – MPF/2021, 

p.48 - Doc.09) 

A elevada mortandade de peixes é um impacto de relevância e 

magnitude alta, que afeta diretamente a soberania alimentar e a 

atividade econômica dos diferentes grupos sociais da região. Fica claro 

nos documentos do licenciamento que, as medidas preventivas ou mitigadoras 

não foram eficientes para controlar e evitar a elevada mortandade dos peixes. 

É preocupante a morte ininterrupta dos peixes, não prevista no EIA, da 

fase de instalação à fase de operação, sem adoção de providências 

efetivas para evitar um dano inestimável e irreversível para o 

ecossistema. (g.n) (MPF - Laudo Pericial. – MPF/2021, , p.48 - Doc.09) 

É importante destacar que, foi identificada uma redução da densidade de ovos 

e larvas no ano de 2018, ano com vazões muito superiores às vazões do 

hidrograma, conforme gráfico 2. Desta forma, torna-se evidente que a principal 

medida de mitigação pode causar danos irreparáveis ao ecossistema. (MPF - 

Laudo Pericial. – MPF/2021, p.50  - Doc.09) 

224.    Leia-se o que se depreende do 15º relatório consolidado de Ictiofauna 

apresentado pela concessionária Norte Energia ao licenciador, no qual a empresa sugere falha do 

EIA em detectar o alcance dos impactos na ictiofauna, eventualmente mais sensível ao desvio do 

fluxo hídrico do Xingu do que inicialmente previsto. 

Em todos os setores monitorados foi observada uma evidente alteração na 

ictiofauna, sendo comprovada pela redução na fase de pós enchimento considerando 

os parâmetros da riqueza de espécies, abundância de peixes, mudança na composição 
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da ictiofauna e das guildas tróficas, além de significativas reduções em 

tamanho corporal das assembleias. (g.n) (Norte Energia, 15° Relatório 

Consolidado Monitoramento de conservação da ictiofauna, Pag – 13.3.4-23 - 

Doc.44). 

Os resultados gerados nestas doze campanhas de monitoramento pós-

enchimento comprovaram uma progressiva alteração da ictiofauna na área 

de influência da UHE de Belo Monte, que nem sempre está de acordo 

com as alterações previstas no EIA, assim como nos padrões apresentados 

em estudos pretéritos publicados para outras UHEs. (g.n) (Norte Energia, 15° 

Relatório Consolidado Monitoramento de conservação da ictiofauna, Pag – 

13.3.4-21 - Doc.44). 

Diferentemente do que foi previsto no EIA, as alterações observadas no 

Projeto de Monitoramento da Ictiofauna não se limitaram aos setores 

diretamente impactados pelo empreendimento (i.e., Reservatório Xingu, 

Trecho de Vazão Reduzida, Jusante – Trecho de Restituição de Vazão, e 

Reservatório Intermediário), mas estenderam-se nos setores mais afastados da 

barragem, como o trecho à Montante (setor 1) do Reservatório Xingu e o rio 

Bacajá (Setor 6). Isso sugere que existem outros fatores (e.g., pesca, 

desmatamento, mineração irregular, entre outros), atuando sinergicamente 

com as alterações ambientais promovidas pela implantação e operação da 

Usina e mesmo que a ictiofauna do Xingu seja mais sensível aos 

impactos do que inicialmente previsto no EIA. (g.n) (Norte Energia, 15° 

Relatório Consolidado Monitoramento de conservação da ictiofauna, Pag – 

13.3.4-22 - Doc.44) 

225.    Dados importantes sobre as transformações da ictiofauna na Volta Grande do 

Xingu foram produzidos pelo monitoramento realizado pelos Juruna (Yudjá) em parceria com a 

Universidade Federal do Pará. Com uso de formulários para registro do desembarque pesqueiro, os 

indígenas fizeram um amplo mapeamento diário da atividade - volume pescado, esforço de pesca, 

artefatos de pesca e áreas em que a atividade é realizada. A partir das análises dos dados coletados, 

foram apontadas conclusões decorrentes das mudanças ecológicas nas espécies capturadas e no 

modo de vida dos indígenas diante das alterações do pulso do rio. 

A primeira é a constatação da interdependência e sincronismo entre o 

pulso de inundação das florestas aluviais e a produtividade das 

pescarias. [...] O período de cheia inicia-se no final do mês de novembro com 

o alagamento dos sarobais e, em janeiro, são os igapós que começam a alagar, 

até que em fevereiro ambos ambientes já se encontram alagados em sua quase 

totalidade. Esse é o período em que as tracajás e os peixes começam a entrar 

na floresta aluvial alagada para se alimentarem e garantirem condições de 

reserva energética para desova na piracema, período de reprodução dos 

peixes. A importância da cheia decorre da necessidade do alagamento 

dos ambientes como os sarobais, que abrigam vegetação que fornece 

alimento para os peixes e tracajás. 

Após o barramento definitivo do rio, em novembro de 2015, os volumes das 

vazões de água da Volta Grande foram alterados. Em 2016, o Xingu apresentou 

padrão atípico, com enchente expressivamente menor em comparação com a 

série histórica para o período, apresentando um pico de vazão de 

aproximadamente 10 mil m3/s, quando a média da máxima histórica é de 23 
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mil m3/s. Esse volume, que é maior do que prevê o melhor cenário do 

hidrograma de consenso, foi responsável por uma grande mortandade de 

peixes no período reprodutivo, caracterizando o que foi chamado de “ano do 

fim do mundo” pelos Juruna (Yudjá). A grande mortandade de peixes tem 

relação com a interrupção do fluxo migratório e a indisponibilidade de 

áreas para alimentação e desova. Os frutos passaram a “cair no seco” 

em locais que deixaram de ser alagados com a vazão diminuída do 

fluxo das águas, o que impossibilitou a alimentação e reprodução das 

espécies. 

Uma importante constatação do monitoramento é que a ausência do 

alagamento de áreas para alimentação fez com que os quelônios e 

algumas espécies de peixes não conseguissem desenvolver seus ovos 

para a temporada reprodutiva de 2016 e muitos foram encontrados 

magros ou mortos. As curimatãs (Prochilodusnigricans), por exemplo, foram 

capturadas com ovas secas (ovários afrescos). Segundo o monitoramento, os 

pacus são os peixes mais impactados, já que também dependem da 

alimentação nas áreas alagadas durante a cheia. As análises das espécies 

capturadas mostraram alterações no tamanho e na condição nutricional dos 

peixes. Segundo Agostinho Juruna, “entre dezembro de 2015 e janeiro de 

2016, os pacus que pescamos estavam magros e doentes, lisos por fora, 

ninguém comeu esses peixes com medo de ficarmos doentes também”. 

Os peixes ornamentais também vêm sofrendo impactos decorrentes da 

alteração nas vazões. O acari-zebra (Hypancistrus zebra), uma das espécies 

endêmicas do Xingu, corre risco de extinção por ser altamente sensível 

a mudanças na temperatura da água e na qualidade do ambiente. (g.n) 

(NAEA. Artigo Científico, p.32 - 33 - Doc.05) 

226.    Os dados apresentados por esse monitoramento, juntamente com os dados do 

monitoramento da concessionária Norte Energia, foram analisados por rede de pesquisadores, 

composta por renomados especialistas em ictiofauna, que publicaram suas análises em artigo 

intitulado Condições para a manutenção da dinâmica sazonal de inundação, a conservação do 

ecossistema aquático e manutenção dos modos de vida dos povos da volta grande do Xingu. 

Ao longo do ciclo hidrológico de 2017-2018, no âmbito do projeto de 

monitoramento independente realizado pelos Juruna (Yudja), foi conduzido um 

estudo específico sobre os pacus em parceria com a UFPA. O objetivo foi avaliar 

os impactos da UHE Belo Monte sobre a alimentação destes peixes, que 

constituem o principal tipo de pescado consumido e comercializado pelos 

Juruna (Yudja). Os estômagos dos peixes analisados foram obtidos a partir de 

pescarias realizadas em dois períodos do ciclo hidrológico, na seca e cheia. 

Logo apos as pescarias, os pacus foram pesados, identificados e o trato 

gastrointestinal foi coletado. Além disso, os Juruna (Yudja) forneceram dados 

de peso e comprimento de espécies de pacus pescados antes do barramento do 

rio Xingu, provenientes do programa de monitoramento do PBA - Componente 

Indígena, oriundos dos períodos de cheia e seca do ano de 2014, e que foram 

coletados antes do enchimento do reservatório do Xingu e do início da 

implementação de um regime alterado de vazão na VGX. Com isso, foi possível 

comparar a condição nutricional destes peixes. 

As informações de peso e comprimento dos pacus foram usadas no cálculo do 

Fator de Condição de Fulton para a verificação do bem-estar fisiológico dos 
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espécimes coletados nos momentos de pré- e pós-barramento. Foram 

coletados 133 indivíduos no pós-barramento e obtidos os dados de 107 

indivíduos no pré-barramento, de oito espécies: Myloplusarnoldi (pacu-

peidão/pacu-folha), Myloplusrubripinnis (pacu-branco), Myloplusschomburgkii 

(pacu-cadete), Myleussetiger (pacu-caranha), Myloplusasterias (pacu-olhudo), 

Tometesancylorhynchus(pacu-rosa), Tometeskranponhah (pacu-curupité) e 

Ossubtus xinguense (pacu-capivara). 

Houve uma predominância de plantas alóctones e frutas na dieta dos pacus 

durante os dois períodos e de macroalgas na cheia. Os Juruna (Yudjá) 

descreveram que os pacus ficaram mais magros após o barramento definitivo 

do rio, percepção que foi corroborada pela comparação dos fatores de bem-

estar fisiológico, peso e comprimento de antes e após o barramento (Tabela 3). 

Os valores do fator de condição foram significativamente menores após o 

barramento quando comparados com os valores obtidos durante a cheia, 

especialmente para o pacu-brando, o pacu-capivara, e para as espécies de 

pacus quando analisadas em grupo. 

Os resultados comprovam que os pacus são dependentes do pulso de 

inundação para a sua alimentação e que a alteração da dinâmica 

hidrológica sazonal interfere negativamente na ecologia alimentar e na 

saúde dos peixes. Além disso, também fica comprovado que a 

quantidade de água que está sendo vertida para a Volta Grande após o 

barramento definitivo do rio em novembro de 2015 é insuficiente para 

a manutenção dessas espécies de pacus e, consequentemente, dos 

Juruna (Yudjá). (g.n) (NAEA. Artigo Científico, p.27 - Doc.05) 

227.    Destaque-se que, além do emagrecimento de espécies aquáticas, da morte de 

cerca de 40 toneladas de peixes, grande parte em período reprodutivo, dos dados consolidados pela 

Norte Energia foi diagnosticado o risco de desaparecimento de espécies endêmicas. O que indica 

perdas irreversíveis ao ecossistema. Não previstas e não admitidas. 

Dentre as espécies, seis espécies das 41 endêmicas foram amostradas apenas no 

pré- enchimento, a constar: Hypancistrus zebra (Loricariidae - CR - Criticamente 

em Perigo), Pitunaxinguensis e Plesiolebias altamira (ambas Cynolebiidae e CR 

- Criticamente em Perigo), Sartorrespectus(Anostomidae), 

Sternarchogitonzuanoni(Apteronotidae - VU – Vulnerável) e 

Typhlobelusauriculatus(Trichomycteridae). (g.n) (Norte Energia, 15º relatório 

consolidado Monitoramentode Conservação da Ictiofauna, pag – 13.3.4-3). 

228.    Quanto aos quelônios, os dados dos monitoramentos sugerem que as tracajás 

não estão conseguindo alimento suficiente ao longo do ano. Está constatado que essas espécies 

estão abaixo das medidas esperadas para um animal adulto, com prejuízos para sua reprodução, 

fato que ganha ainda especial relevância em razão da exposição extrema à pesca predatória, 

possibilitada pela baixa da vazão. 

É importante esclarecer a intrínseca relação dos quelônios com a floresta 

aluvial. Esses animais são herbívoros, se alimentam dentro da floresta 

alagada durante as cheias dos rios amazônicos. Quanto maior a área de 

alimentação e maior o tempo que esses animais permanecem dentro 

destas áreas, maior o sucesso reprodutivo, e ninhos com um maior 
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número de ovos. Cabe lembrar que as análises de isótopo mostraram 

que esses animais não estão conseguindo alimento suficiente ao longo 

do ano. (MPF - Laudo Pericial.2021, p. 60 - Doc.09) 

229.    Apesar das inúmeras falhas do monitoramento referente aos quelônios, que 

dificultam as avaliações técnicas do licenciador, os pareceres do IBAMA alertaram quanto aos riscos 

à sobrevivência dessas espécies no Trecho de Vazão Reduzida, tendo em vista a impossibilidade de 

acesso aos alimentos e proteção na floresta alagada. 

“O tracajá depende da subida do rio e alagamento das florestas no inverno para 

se alimentar e vem sendo relatado que o baixo nível do rio Xingu na região da 

Volta Grande não está sendo suficiente para isso. Esse fato junto com a 

aglomeração dos indivíduos poderá causar um colapso da população nessa 

área”. (IBAMA - Parecer 210/2019. p. 1 - Doc.45) 

“Os impactos de barramentos sobre comunidades de quelônios aquáticos 

envolvem tanto a ecologia alimentar quanto reprodutiva, com impactos 

conhecidos e previsíveis. Estes são mais graves em sistemas fluviais que 

funcionam sob sistema de pulso de inundação, tanto pelo comprometimento 

dos ciclos sazonais, anteriormente descritos, como também pela elevada 

diversidade de quelônios aquáticos que tipicamente habitam estes complexos 

ambientes (para uma revisão sobre estes impactos ver MOLL E MOLL, 2004) 

No rio Xingu, as mudanças no nível do rio e o controle artificial do fluxo 

d’agua e dos pulsos de inundação estabelecidos para a Volta Grande do 

Xingu vem afetando diretamente a ecologia alimentar e reprodutiva 

dos quelônios” (g.n) (NAEA. Artigo Científico, p. 49 - Doc.05) 

230.    O diagnóstico das alterações na fauna aquática e nos quelônios, diretamente 

relacionadas ao desvio de recursos hídricos, é uma importante referência para o monitoramento da 

pesca na Volta Grande do Xingu. Isso porque a dinâmica dessa atividade reflete as condições da 

ictiofauna, tanto no que diz respeito à qualidade do pescado, quanto à sua disponibilidade. 

Neste sentido, evidentemente, a morte de aproximadamente 40 toneladas 

de peixes, grande parte ocorrida no período reprodutivo, tem influência 

direta no baixo rendimento pesqueiro nos últimos anos e consequentemente na 

precarização das condições de renda e alimentícias de ribeirinhos e indígenas 

na VGX. (g.n) (MPF – Laudo Pericial.2021, p.52 - Doc.09) 

O 16° Relatório Consolidado do Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável traz 

uma análise dos dados consolidados referentes ao período de 2012 a 2019. 

Quando analisados os dados específicos para a Trecho de Redução de Vazão 

fica evidente que após o barramento do rio a captura por unidade de 

esforço decresceu e os custos das viagens aumentaramo que tem 

relação direita com a renda e com a segurança alimentar de ribeirinhos 

e indígenas na região. (g.n) (MPF – Laudo Pericial.2021, p.52 - Doc.09) 

Além disso, o custo total (gastos com insumos) era menor no período pré-

enchimento para os pescadores que utilizavam apenas a linha de pesca 

(conforme dados do próprio relatório), assim, mesmos que os pescadores 

tenham mantido os mesmos rendimentos, os custos das pescarias 

aumentaram após o barramento do rio. (g.n) (MPF – Laudo Pericial/2021, 

p.53 - Doc.09) 
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231.    Esses dados constam dos relatórios consolidados da concessionária Norte 

Energia: 

Os monitoramentos da pesca nas Terras Indígenas Paquiçamba e Arara 

da Volta Grande também diagnosticaram impacto precoces sobre a 

dinâmica da pesca e o modo de vida dos indígenas. Os dados mostram 

um forte impacto do barramento do rio na pesca do pacu, peixe herbívoro que 

se alimenta dentro da floresta alagada, principal espécie consumida pelos 

indígenas. (g.n) (MPF – Laudo Pericial./2021, p.53 - Doc.09) 

Entre fases, pré e pós-enchimento dos reservatórios, observa-se a 

diminuição de aproximadamente 50% da produção do pacu branco em 

comparação com o período pré-enchimento. [...] Essa queda é 

possivelmente um reflexo da diminuição da vazão na região, que 

favorece espécies detritívoras e iliófagas em detrimento das espécies frugívoras 

que são muito mais dependentes das oscilações de vazão do rio para se 

alimentar e reproduzir. (g.n) (Norte Energia – Relatório de monitoramento da 

pesca e da caça na TI Paquiçamba, P-16 - Doc.46) 

A redução da vazão causa uma consequente redução da disponibilidade 

de áreas de alimentação das espécies frugívoras como os pacus e isso 

se reflete na redução do peso médio dessas espécies. (g.n) (Norte 

Energia – Relatório de Monitoramento da pesca e da caça na TI Paquiçamba, P-

32 - Doc.46) 

 No ano de 2014, 24% das viagens de pesca usavam frutas ou estavam 

associadas a ambientes com fruteiras, já em 2019 (até o mês de setembro) 

esse valor foi de 15% (Figura 19). As espécies frugívoras que são 

capturadas com auxílio de frutas, são parte essencial da dieta dos 

indígenas da Volta Grande do Xingu, representando mais de 60% dos 

peixes consumidos. A redução nas pescarias envolvendo o uso de 

frutas, portanto, pode ser um indicador da disponibilidade dessas 

frutas no ambiente, da disponibilidade da espécie alvo ou ainda da 

menor disponibilidade de ambientes que permitam esse tipo de pesca. 

Segundo os indígenas da TI Paquiçamba, as áreas de floresta alagada onde se 

encontram as fruteiras não estão mais sendo inundadas pelas cheias da região. 

(g.n) (Norte Energia – Relatório de monitoramento da pesca e da caça na TI 

Paquiçamba, P-33 - Doc.46) 

232.    Destaque-se do 16° relatório consolidado apresentado pela Norte Energia, as 

conclusões sobre o pesqueiro do Caitucá, que constitui o pesqueiro mais utilizado na região do 

Trecho de Vazão Reduzida. Os resultados afirmam um decréscimo significativo no rendimento das 

pescarias, já na fase inicial de operação da usina. 

Monitorando as capturas do pesqueiro Caitucá, que é o pesqueiro mais 

utilizado no trecho VGX, confirmam-se os resultados observados ao longo de 

todo o trecho em outras análise, pois a CPUE mostrou diferenças 

significativas com maior valor no período pré-enchimento do 

reservatório, em relação aos últimos anos da análise (Figura 1.14)”. 

(g.n) (Norte Energia - 16° Relatório Consolidado do Projeto de Incentivo a 

Pesca  Sustentável - Anexo 13.3.5-3, P.25 - Doc.47). 

233.    Como visto, os dados do monitoramento realizado pela concessionária Norte 
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Energia revelam alterações significativas na pesca do pacu, o principal pescado até então consumido 

pelos moradores da região. Da leitura do EIA, depreende-se que a “redução de populações 

intolerantes às alterações hidrológicas que impossibilitem acesso a recursos chave”é um 

impacto previsto, porém esperado a fase de operação da usina em sua capacidade plena, 

de modo a ser “reversível a curto prazo”, mediante aplicação do Hidrograma B, que 

garantiria “a liberação de vazão maior, capaz de permitir a inundação das planícies e a 

retomada da condição dos habitats, e por sua vez da ictiofauna associada”. Ocorre que a 

redução significativa do pacu, e a perda dessa modalidade de pescaria, com reflexos no 

padrão alimentar das comunidades, foi constatada já na fase inicial de operação da usina. 

Com vazões superiores ao Hidrograma B, que segundo as previsões do EIA garantiria o 

alagamento das florestas e recompor as condições de reprodução dessa espécie de 

pescado. 

234.    Outro aspecto destacado nos monitoramentos da empresa é a mudança no 

padrão de pesca, através da substituição do uso de um artefato seletivo (caniço) por um artefato 

predatório (malhadeira). Evento este relacionado também ao não alagamento da floresta aluvial e às 

alterações na disponibilidade do pescado (MPF – Parecer Técnico/2021 - Doc.09). Leia-se o que se 

extrai dos monitoramentos. 

A mudança na disponibilidade das espécies alvo influencia na mudança 

das artes de pesca uma vez que a pesca das espécies frugívoras 

associadas ao igapó utiliza predominantemente de artes de pesca como 

caniços. Do mesmo modo, observa-se um aumento no uso da 

malhadeira, uma tecnologia de pesca menos seletiva. (g.n) (Norte 

Energia – Relatório de Monitoramento da pesca e da caça na TI Arara da Volta 

Grande, P. 66 - Doc.48) 

O monitoramento aponta para uma mudança no uso dos artefatos nos últimos 

anos (ver gráfico 14). O emprego de malhadeiras, como dito, vem aumentando 

e, ao mesmo tempo, houve redução considerável do uso do caniço. Uma 

explicação reside no fato de que a pesca desse tipo está diretamente 

relacionada com a captura do pacu durante a enchente, nas áreas 

alagáveis, como pedrais, sarobais e igapós, utilizando-se como iscas as 

frutas consumidas pelos peixes. Dessa forma, após o fechamento do rio e 

redução da vazão, não foi possível utilizar esse método de captura. Em anos 

mais secos, segundo os dados do monitoramento, cresceu o uso de tarrafa, 

fato associado à exposição dos pedrais onde ocorre a captura dos acaris e 

curimatás. Essa situação reforça a constatação de que a pesca com caniço, 

tradicional para a captura do pacu, vem sendo substituída pela pesca com 

malhadeiras e tarrafa. Antes do barramento, os Juruna (Yudjá) utilizavam 

o caniço para capturar pacus nas florestas aluviais, onde as frutas 

caíam, mas isso não ocorreu em 2016, pois a vazão de 10.000 m3/s 

não foi suficiente para alagar essas áreas. (g.n) (Juruna YUDJÁ - Xingu o 

rio que pulsa em nós, P 34 - Doc.49) 

Ao longo dos anos observa-se também a diminuição da importância das frutas 

nas pescarias realizadas na TI Paquiçamba, podendo indicar a ausência de 
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áreas inundadas em locais onde ocorrem fruteiras, ou dificuldade na captura da 

própria espécie-alvo, tirando, portanto, o foco de captura das espécies 

frugívoras como já foi visto”. (Norte Energia – Relatório de monitoramento da 

pesca e da caça na TI Paquiçamba, P-81 - Doc.46) 

235.    Quanto a esse ponto, o EIA previu “alterações nos padrões de pesca 

devido a mudanças nas comunidades de peixes, decorrentes de perturbações diretas ou 

indiretas nos habitats”. Impacto este, porém, previsto para as vazões do Hidrograma A, 

na fase de maior restrição hídrica, com a operação plena da usina. E, portanto, 

considerado “reversível a longo prazo”, uma vez que, havendo “liberação de vazão maior 

capaz de permitir a inundação das planícies” (Hidrograma B), “a condição dos habitats 

deve ser retomada, sendo necessário algum tempo para que se atinja novamente a 

abundância existente hoje e se readaptem as condições de pesca”. Ocorre que, como dito, 

essas alterações foram amplamente diagnosticadas na fase inicial de operação da usina, 

com vazões superiores ao Hidrograma B (previsto como hidrograma de recuperação do 

sistema). 

236.    A redução no consumo de peixes também foi constatada pelo monitoramento 

independente dos Juruna Yudjá. E as alterações alimentares deste povo foram documentadas na 

publicação “Xingu, o rio que pulsa em nós: Monitoramento independente para registro de impacto 

da UHE Belo Monte no território e modo de vida do povo juruna (Yudjá) da Volta Grande do Xingu”. 

O monitoramento acompanhou, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017, um 

total de 675 refeições entre as famílias da aldeia Mïratu. Os dados apontam que 

em 2014 e 2015 o peixe constituiu a principal fonte de proteína animal 

consumida, mas esse quadro se alterou em 2016 e 2017, quando os produtos 

provenientes da cidade tornaram-se preponderantes na dieta das famílias. A 

análise mostrou que houve, portanto, uma drástica diminuição no 

consumo de peixes, especialmente dos tipos de pacu, a partir de 2016. 

Esse resultado está diretamente relacionado ao fechamento do rio e à redução 

da vazão no trecho da Volta Grande do Xingu. Como a vazão liberada não 

foi suficiente para alagar as ilhas e sarobais, os peixes não se 

alimentaram, ficaram magros demais, impossibilitando seu 

consumo.Isso, por sua vez, elevou o consumo de produtos 

industrializados oriundos da cidade, como frango, carnes processadas, 

e enlatados. (g.n) (Juruna YUDJÁ - Xingu o rio que pulsa em nós, P. 41 - 

Doc.49) 

237.    Os dados do monitoramento realizado pela concessionária Norte Energia em 

algumas comunidades da Volta Grande do Xingu são inequívocos em revelar a brusca modificação 

no padrão alimentar das famílias, com aumento extraordinário no consumo de produtos 

industrializados, a indicar evidente transformação no seu modo de vida e riscos à segurança 

alimentar. Leia-se o que se depreende do monitoramento da Ilha da Fazenda e da análise técnica do 

IBAMA. 
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O consumo médio de proteínas totais de origem animal em VGX apresentou 

diferença significativa entre os períodos de pré e pós-enchimento 

(H1,188=10,54, p=0,0012), com maior valor no pré-enchimento. Em especial, 

quando analisado item a item, observa-se que leite e industrializados diferiram 

significativamente entre os períodos, com aumento de 356% e 158% após o 

barramento do rio, respectivamente. (Quadro 1.19). (Norte Energia - 16° 

Relatório Consolidado do Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável - Anexo 

13.3.5-3, P.27 - Doc.47) 

Entende-se que uma redução de 30% de consumo de pescadosão em si 

alterações nos padrões alimentares significativos, que podem gerar mudanças 

culturais desde alimentares, com alimentos mais industriais, como outros 

relacionados a interação com o rio e o saber-fazer da pesca. Além disto, a 

alteração é um importante indicador de alterações na composição e abundância 

das capturas. (IBAMA - Parecer  Técnico nº 83/2019/IBAMA, P.3 - Doc.50) 

238.    Importa, sobremaneira, que essas alterações evidenciadas nos 

monitoramentos em curso sinalizam impactos precoces, que, diante do instrumental previsto pelo 

licenciamento da UHE Belo Monte para mitigação, tendem a se maximizar e se tornarem 

irreversíveis. Essa é a conclusão da equipe pericial do Ministério Público Federal. 

Ao analisarmos os resultados dos monitoramentos de ictiofauna e 

pesca, não resta dúvidas que a magnitude, duração, fase de ocorrência 

e reversibilidade dos impactos da UHE Belo Monte estão em 

desconformidade ao que foi diagnosticado no EIA. Identificamos uma 

ocorrência de alterações extremamente intensas e abrangentes antes 

da fase de operação plena da usina. (MPF – Laudo Pericial.2021, p.55 - 

Doc.09) 

239.    Tais evidências, como já dito, foram constatadas pelo órgão licenciador ao 

analisar os últimos relatórios consolidados protocolados pela empresa Norte Energia. 

Ressalta-se que, como mencionado no EIA da UHE Belo Monte e na 

experiência acumulada nos monitoramentos realizados em outros 

empreendimentos hidrelétricos, na Amazônia ou em outros biomas, os 

impactos sobre a atividade pesqueira devem agravar-se com o passar 

do tempo. Tem como característica ocorrer de forma gradual, ao longo 

do tempo, apesar de terem sido percebidas alterações mais intensas e 

abrangentes, na ictiofauna e na pesca, do que o esperado para essa 

fase. (IBAMA - Parecer 109/2019/COHID/CGTEF/DILIC - Doc-41) 

As maiores mudanças na pesca foram identificadas pela empresa para os 

trechos de Boa Esperança, Altamira e Volta Grande do Xingu. Porém, discorda-

se da afirmação da empresa acerca das mudanças já serem previstas, uma vez 

que o EIA apresentou prognóstico considerando "hidrograma mínimo" e a 

"mitigação" da alternância do hidrograma A e B. Sendo o atualmente praticado 

o B, ainda distante do seu mínimo. Não foram identificados documentos com 

previsão de que com o empreendimento operando com o hidrograma B parcial 

ocorreriam impactos desta magnitude. (IBAMA - Parecer 

122/2019COHID/CGTEF/DILIC, p 20 - Doc.42). 

Entende-se que a magnitude dos impactos negativos vigentes, com a 

implantação do Hidrograma B, operado parcialmente ou inteiramente, 
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deveriam ser significativamente menores dos que constavam do 

prognóstico apresentados nos estudos. Porém, não é o que se percebe na 

pesca e na ictiofauna, por exemplo, seja nas alterações com alta magnitude 

apresentadas no Quadro 2 deste parecer, seja para as diferenças significativas 

identificadas na última rodada de cálculo referente à 2018, indicando uma 

possível interferência da redução da vazão nas condições socioambientais da 

Volta Grande do Xingu, principalmente para pesca e habitats aquáticos. (g.n) 

(IBAMA - Parecer Técnico 122/2019COHID/CGTEF/DILIC/IBAMA, p 19 - 

Doc.42). 

240.    A lógica que subjaz o processo de licenciamento ambiental sustenta-se na 

necessidade de prevenção e, portanto, de mitigação dos impactos. E, conforme anteriormente 

descrito, o EIA propôs um Hidrograma Ecológico Artificial como sua principal ferramenta para 

redução da magnitude do que viesse a operar a partir do desvio do fluxo hídrico do Xingu. Portanto, 

suas proposições se sustentam na reversibilidade dos impactos previstos. E o Hidrograma de 

Consenso teria justamente o papel de reduzir a magnitude dos impactos negativos prognosticados, 

tornando-os reversíveis e garantindo a viabilidade ambiental da usina. 

241.    Neste ponto, é importante a análise que a equipe pericial do Ministério Público 

Federal realizou sobre os dados de tabela que consta do 15º Relatório Consolidado do Projeto de 

Monitoramento da Ictiofauna da Norte Energia. (Pg. – 13.3.4-22)  

242.    Esse quadro resume a magnitude das alterações na ictiofauna na fase de pós 

enchimento (2016 e 2018), com objetivo de identificar, com base nos dados consolidados do 

monitoramento, quais descritores da ictiofauna sofreram mudanças temporais associadas à 

implantação e operação da UHE de Belo Monte. O gráfico classifica as magnitudes em alta (cor 

vermelha), média (cor laranja) e baixa (cor verde). Chama a atenção o fato de que, para o Trecho 

de Vazão Reduzida, são indicadas 9 alterações com magnitude alta, 7 com magnitude média e 5 

com magnitude baixa 
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243.    Considerando que o cenário exposto foi diagnosticado na fase inicial de 

operação da UHE Belo Monte, com vazões superiores às propostas no Hidrograma de 

Consenso, o cenário antevisto é perturbador, uma vez prevista a restrição ainda maior do 

estresse hídrico, quando, ao contrário, deveriam ser garantidas condições para redução 

da magnitude desses impactos, mediante a “liberação de vazão maior capaz de permitir a 

inundação das planícies”, tal como previsto no EIA. (MPF – Laudo Pericial.2021 - Doc.09) 

244.    O IBAMA, analisando esse mesmo quadro, já se pronunciou quanto à gravidade 

de a magnitude desses impactos ter superado os prognósticos do EIA, em fase anterior à operação 

plena da usina. E afirma os riscos de irreversibilidade que hoje se impõem ao ambiente. 

A parte em análise da Volta Grande do Xingu está contida no Trecho Vazão 

Reduzida (TVR), Assim, o qual a empresa indicou 9 alterações em nível alto, 7 

em nível médio e 5 em nível baixo. A empresa não apresentou testes de 

correlação e causalidade com o empreendimento para estas, também não 

comprova o contrário. O Ibama vem solicitando estes testes estatísticos, e nas 

análises da pesca Projeto 13.3.5 apresentou correlação de causalidade com 

significância para variação barramento para a VGX (TVR). Cruzando as 

informações, temos resultado diferente do previsto no EIA e PBA para o trecho 

quanto a magnitude dos impactos, sendo que dos 25 impactos, 1 foi 

considerado de alta magnitude, 16 com média magnitude e 8 com baixa, 

considerando a alternância dos Hidrogramas A e B. (IBAMA - Parecer Técnico 

122/2019/IBAMA, p. 18 - Doc.42). 

Observa-se que o EIA considerou por exemplo que Redução de Populações ou 
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Eliminação de Espécies da Ictiofauna Intolerantes ao Aumento da Degradação 

dos Habitats–chave ou Recursos–chave, poderiam ser reversíveis a médio 

prazo e ter relevância media com as medidas previstas, se não ocorrer 

impactos drásticos na ictiofauna, os quais estão sendo monitorados. 

Assim, se ocorrerem impactos drásticos na ictiofauna não há previsão 

de reversibilidade. (g.n)(IBAMA - Parecer Técnico 109/2019/IBAMA, p. 217 - 

Doc.41) 

245.    Note-se que, segundo o EIA, alterações na ictiofauna eram previstas. Porém, 

seriam aceitáveis desde que reversíveis, mediante o pressuposto de aplicação de um hidrograma 

apto a garantir o alagamento das áreas essenciais, como forma de recuperação do ambiente após o 

estresse hídrico da aplicação do Hidrograma A. Do mesmo modo, com relação aos quelônios, a 

pesca e as alterações nos padrões de pesca. 

246.    Leia-se o que se depreende do EIA sobre os impactos e a sua reversibilidade. 

 

Alteração de habitats reprodutivos e 
alimentares de quelônios aquáticos 

“É um impacto considerado reversível a longo prazo, pois assim que cessada a 

sua ação geradora – liberação de vazão maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a condição de habitats é retomada e é 

necessário algum tempo para que se atinja novamente a abundância 

existente hoje” (EIA, Vol.31 p.211, g.n - Doc.12)   

Redução de populações ou 
eliminação de espécies intolerantes 
às alterações hidrológicas que 
impossibilitem acesso a recursos-
chave   

“É um impacto considerado reversível a curto prazo, pois assim que cessada a 

sua ação geradora – liberação de vazão maior capaz de permitir a 

inundação das planícies -, a condição de habitats é retomada e por sua 

vez a ictiofauna associada” (EIA, Vol.31p.217,g.n - Doc.12) 

 

247.    Ainda, no que se refere à navegação, insta destacar que a Volta Grande do 

Xingu é composta de um território de ilhas, habitado por povos canoeiros, que se afirmam povo das 

águas e que dizem possuir canoa no lugar dos pés.  

248.    Antes do barramento, toda a extensão do Trecho de Vazão Reduzida era 

navegável o ano todo. São inúmeros os relatos de moradores descrevendo as dificuldades de 

navegação durante o pico da seca, que perdurava algumas semanas ou até um mês. Porém, eles 

conseguiam transpor o rio, mantendo condições de deslocamento fluvial, garantido o acesso aos 

serviços essenciais e o sustendo pela pesca.  

249.    O EIA reconheceu que as famílias ribeirinhas – indígenas e não-indígenas – 

têm o rio como principal meio de transporte. E previu que os impactos advindos do desvio do curso 

do rio seriam mitigados pelo Hidrograma de Consenso. Leia-se o que se extrai do EIA. 

O Hidrograma proposto assegura condições de navegação, mesmo com 

dificuldades, até no período de estiagem. (UHE Belo Monte – EIA, 
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Avaliação de Impactos, Parte 3, p. 295) 

250.    Ocorre que, como visto, após o barramento do rio, mesmo com a prática de 

vazões superiores ao previsto no Hidrograma de Consenso, a Volta Grande do Xingu foi submetida a 

uma seca permanente, que impôs uma estiagem mais intensa do que as maiores secas históricas. E 

que se mantém durante boa parte do ano. Com isso, a navegação é interrompida em diversos 

pontos, com impacto de alta magnitude no modo de vida de indígenas e ribeirinhos, além de impor 

o isolamento de algumas comunidades moradoras de ilhas ou de locais sem acesso por terra.  

251.    As imagens abaixo, datadas de setembro e outubro de 2019, demonstram o 

cenário da Volta Grande do Xingu, mediante a liberação de vazões médias de 880 m³/s e 721 m³/s 

respectivamente, com a suspensão completa da navegação. Sendo que o Hidrograma de Consenso 

prevê para esses mesmos meses a liberação de 750 e 700 m³/s, que, segundo o EIA seriam capazes 

de garantir a navegação durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

252.    Quanto a essa localidade, merece destaque que os relatórios de 

monitoramento da concessionária Norte Energia descrevem a dependência das comunidades ao 

transporte fluvial antes do barramento, destacando que o rio era navegável o ano. 

A navegação fluvial entre os moradores de Nova Conquista e Rio das Pedras 

ocorre durante todo o ano, independentemente do ciclo hidrológico. Os 

tipos de embarcações utilizadas variam com as mudanças de estação 

hidrológicas. (g.n) (NORTE ENERGIA - 2º Relatório de Monitoramento da 

Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção apresentado pelo 

Norte Energia) 

253.    Diante dessa realidade, a Norte Energia apresentou documento intitulado 
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“diagnóstico e proposição de ações de mitigação acerca das condições dos acessos terrestres das 

comunidades ribeirinhas localizadas no trecho de vazão reduzida da UHE Belo Monte”, por meio do 

qual responde ao IBAMA quanto à dificuldade de locomoção de moradores da região, propondo a 

construção de acessos por terra. Leia-se o que se extrai do documento. 

Vale destacar ainda que, além desses pontos de interesse e informativos, 

também foram avaliados locais onde há necessidade de abertura de 

vias de acesso para famílias que possuem apenas a via fluvial como 

meio de deslocamento, sendo queno período de seca, essas famílias 

ficam impossibilitadas do uso do rio e/ou igarapé em função das baixas 

vazões existentes. (g.n) (NORTE ENERGIA – Diagnóstico e proposição de 

ações de mitigação, p.8) 

254.    O órgão licenciador analisou as propostas da Norte Energia por meio do 

ParecerTécnico nº 23/2020. E alertou para a importância de que seja efetivamente resguardadas 

condições para o deslocamento fluvial, que é parte essencial do modo de vida dessas comunidades, 

que historicamente se constituíram integradas ao rio Xingu. 

Observa-se que, considerando o objetivo necessário de assegurar que esses 

moradores tenham acesso aos serviços básicos de saúde e educação, redes de 

relações e o deslocamento para atividades; considerando que há famílias 

que dependiam exclusivamente e/ou prioritariamente do rio para o 

transporte, entende-se que a construção de acessos pode ser 

importante, porém pode não ser uma medida suficiente para garantir o 

acesso de todos aos locais necessários para reprodução de seu modo 

de vida, além dos serviços básicos (por falta de veículos terrestres 

próprios, aumento dos custos de combustível, falta de linhas de 

transporte público ou privado, inviabilização de chegada a ilhas e 

margens utilizadas para atividades produtivas, entre outros). 

Nesse sentido, faz-se necessário o estabelecimento de métodos para 

verificação de perdas de deslocamentos e acesso a áreas que estão 

sujeitos a não ser mitigáveis, como alguns deslocamentos para ilhas e 

áreas em margens opostas do rio em época de baixa vazão, seja para 

realização de atividades produtivas, manutenção de redes de apoio e 

troca, comércio e serviços, e outras relações comunitárias. A 

identificação deve ser seguida de proposição de soluções. (g.n) (IBAMA - 

Parecer Técnico nº 23/2020-COHID/CGTEF/DILIC, p.4) 

255.    Destaque-se que, na análise promovida pelo IBAMA, diante da evidente falha 

de diagnóstico do EIA quanto à garantia de navegabilidade no Trecho de Vazão Reduzida, o 

licenciador comunica à concessionária a importância de que sejam levantadas informações “sobre 

qual a vazão impossibilita o uso do rio e/ou igarapé por famílias nestas situações”. Informação que, 

por evidente, já deveria constar do licenciamento ambiental, em especial quando o EIA garante a 

navegabilidade durante todo o ano, incluindo expressamente o período de estiagem.  
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5.2. Das verificações in locu e dos relatos das populações da Volta Grande do 

Xingu 

 

256.    Das investigações em curso na Procuradoria da República em Altamira constam 

elementos suficientes para se concluir que as interferências da UHE Belo Monte no cotidiano das 

populações da Volta Grande do Xingu resultaram em um colapso humanitário, que devem, 

entretanto, ser objeto de demanda autônoma. Porém, ora interessa expor a fala das comunidades, 

uma vez que operam como uma importante fonte narrativa das transformações em curso. 

Quando andamos pelo rio vemos o quanto secou e isso prejudicou muito os 

pescadores. Oitenta por cento dos peixes já se afastaram, antigamente 

tínhamos enchentes feitas por Deus, hoje temos enchentes feitas por homens, 

toda manhã a água sobe, quando chega no outro dia já secou. Antigamente 

quando enchia os peixes procuravam o gapó, hoje os gapós são as ilhas que 

alagam e os peixes vão procurar e não acham. Seria bom se a norte energia 

olhasse a nossa dificuldade, pois antigamente todo mundo trabalhava e comia 

facilmente, mas hoje em dia está diferente, está difícil. A renda caiu bastante, 

porque antes a gente vendia tudo o que trazia, hoje não mais. 

Naquele tempo eu produzia bastante de mergulho, os compradores que tinham 

acabaram e os locais em que eu mergulhava secou […] eu vendia até por 

cinquenta centavos a minha pesca, mas como eram muitos, rapidamente eu 

conseguia cem reais. Não tem mais como eu manter minha família com esse 

lugar onde eu costumava mergulhar para pegar cari. […]fomos muito 

impactados negativamente, com esse empreendimento. Eles falavam que 

teriam melhorias, mas só houve melhoria para eles, para nós só houve 

prejuízos. 

Não temos mais recursos, o que tinha já está acabando, antes vivíamos na 

fartura hoje estamos quase mendigando. 

Acabaram com a nossa navegação, com o nosso rio e não substituíram por 

nada. Nossa pesca acabou noventa por cento, antigamente pegávamos 

bastante peixes e vendíamos em vários lugares. Hoje em dia não levamos mais 

peixe pra Altamira porque não tem mais peixe. Quem tem equipamento 

suficiente para pescar leva a vida, mas nós que não temos, só temos a carteira 

de pescador e o seguro da pesca e é isso que temos aqui, só sofrimento. 

Estamos há quatro anos, praticamente, sem produção de peixe. Antigamente 

os rios eram cheios, hoje em dia não tem mais rio para segurar água de 

igarapé. Sem dizer que quando a norte energia fechou lá, morreram vários 

peixes. Uma vez fui para Altamira e as beiras estavam cheias de cari e peixe 

mortos […] outra vez nós conseguimos pegar vários cari com a mão. (MPF – 

reunião com moradores - dezembro de 2019) 

257.    Desde o início das explosões para construção da barragem do sítio Pimental, o 

Ministério Público Federal vem recebendo denúncias de moradores sobre as modificações operadas 

por Belo Monte. Porém, após o barramento do rio, os relatos colhidos revelam mais do que as 

complexas alterações no ambiente natural. É visível que está em curso um processo de expulsão 
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silenciosa das populações da Volta Grande do Xingu, que descrevem as interferências no seu modo 

de vida e a incerteza quanto às condições de permanência no seu rio. 

258.    Diante das inúmeras denúncias e dos relatos do povo Yudjá com relação ao 

monitoramento que vinham promovendo, em março de 2017 o Ministério Público Federal convocou 

Audiência Pública: 

Com objetivo de discutir um plano de vida para o Trecho de Vazão Reduzida do 

Rio Xingu, mediante convocação dos órgãos federais e estaduais responsáveis 

pelo monitoramento, fiscalização e autorização de empreendimentos na região 

da Volta Grande do Xingu, para que junto com a empresa detentora da licença 

de operação da UHE Belo Monte, apresentem e discutam com a população 

interessada os resultados dos processos de monitoramento, a efetividade das 

medidas de reparação implementadas até o presente, os espaços de 

participação existentes e a capacidade de suporte do Trecho de Vazão Reduzida 

para novas intervenções. (MPF – Edital de Convocação de Audiência 

Pública.2017 - Doc.51) 

259.    A referida audiência buscava promover um debate transparente entre as 

populações atingidas e a empresa, na presença de pesquisadores e de instituições públicas com 

atribuições sobre a região, uma vez que as conclusões dos relatórios da concessionária Norte 

Energia então diferiam das manifestações dos moradores, o que resultava na negativa de 

implementação de ações indispensáveis à permanência digna das pessoas na localidade. 

260.    O debate pretendido não foi possível em razão da ausência injustificada da 

concessionária, que não respondeu à convocação do Ministério Público Federal. 

261.    Não obstante a negativa da Norte Energia de dialogar publicamente com as 

comunidades, foram colhidos inúmeros depoimentos de indígenas e ribeirinhos, na presença do 

Ministério Público Federal, do licenciador IBAMA, da FUNAI, do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos e da Defensoria Pública, a demonstrar transformações alarmantes no ambiente natural e 

socioambiental da Volta Grande do Xingu, que não constavam dos dados oficiais do licenciamento. É 

o que se extrai da ata do evento. 

Morador da Ilha da Fazenda, primeiro a falar, disse que moradores 

abandonaram as casas, sem indenização, pela dificuldade de viver no local. 

"Nós não queremos sair da Volta Grande, mas precisamos de um lugar em que 

seja possível continuar vivendo", diz Gilberto Lisboa. Dona Deca, técnica de 

enfermagem da Volta Grande do Xingu, reclamou das promessas não 

atendidas. "Nós somos gente também"! [...] 

Os ribeirinhos da Volta Grande do Xingu, conhecedores do rio e de seus ritmos, 

não sabem mais como a água vai se comportar. E também não podem confiar 

nas previsões da Norte Energia ou do Ibama, que se mostram inseguras desde 

que o rio foi barrado em novembro de 2015. [...] 

Além da piora na saúde e educação e riscos de navegação, um dos piores 

danos de Belo Monte é a falta de água potável na Volta Grande. A pesquisadora 
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Cristiane Carneiro, da UFPA, que monitora as condições da água, explica que 

depois do barramento do Xingu, os poços secaram, o que torna muito difícil o 

acesso dos moradores a água potável. Os representantes do Ibama na reunião, 

afirmaram que não tinham conhecimento da informação sobre os poços. 

A pesquisadora Cristiane Carneiro apontou problemas nos relatórios de 

impactos produzidos pela Norte Energia sobre o que ocorre na Volta Grande. A 

Norte Energia detecta os dados corretamente, mas segundo a pesquisadora as 

conclusões não decorrem dos dados. Apesar de todos os relatos dos moradores 

sobre a dificuldade de navegação, por exemplo, a empresa afirma que a 

navegação está normal, diz a pesquisadora. A mesma coisa se repete quando 

se trata dos dados sobre água, pesca. [...] 

Os moradores se queixaram da falta de informações sobre o comportamento do 

rio, o que já causou prejuízos por toda a Volta Grande quando houve uma 

liberação inesperada de grande volume de água, em janeiro de 2016, 

provocando uma enxurrada que levou pertences – roupas, motores, apetrechos 

de pesca - que estavam na margem do rio. (MPF – Ata Audiência Pública.2017 

- Doc.52) 

262.    Para além disso, os impactos em curso na Volta Grande do Xingu e a ausência 

de horizonte de reparação foram constatados in locu em 2019, quando a Vistoria Interinstitucional 

percorreu o Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu. 

263.    A missão foi uma ação coordenada entre Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Estado do Pará, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Pará, em 

conjunto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), o Fundo de Populações das Nações 

Unidas (ONU), a Embaixada da União Europeia no Brasil (EUR), o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Ambientais Renováveis (IBAMA), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA), com a participação de professores e 

pesquisadores que realizam pesquisas na região, além de representantes da sociedade civil com 

atuação na localidade. 

264.    A vistoria foi uma resposta interinstitucional à necessidade de se verificar em 

campo as reiteradas denúncias dos moradores do Trecho de Vazão Reduzida, que alertavam para a 

perda das condições de subsistência em razão das alterações advindas da instalação e operação da 

UHE Belo Monte. 

265.    Durante três dias, três equipes percorreram a Volta Grande do Xingu e 

visitaram cerca de 25 comunidades indígenas e ribeirinhas moradoras da região. As conclusões 

apontam para um ecocídio e constam de amplo documento intitulado Relatório de Vistoria 

Interinstitucional, do qual se depreende que: 

Causou perplexidade a repetição da mesma narrativa por todos os moradores, 

sobre o visível emagrecimento das espécies aquáticas, ao tempo em que os 

pronunciamentos da concessionaria Norte Energia não alertavam para a 

problemática dessa situação. 
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Ao contrário, há mais de um ano e meio sem divulgar relatórios semestrais 

sobre os impactos do fechamento do rio sobre os indígenas, o que se verifica é 

um círculo vicioso em que a concessionaria Norte Energia afirma não haver 

transformações significativas na região, nega ação mitigatória e segue 

livremente com sua intervenção no rio Xingu e na vida das comunidades, hoje 

desmanteladas. 

O que se verifica in loco é que a vida na Volta Grande do Xingu está sendo 

sacrificada, e que essas populações vêm sendo testadas na sua capacidade de 

resistência. 

Pescadores, ribeirinhos, indígenas Arara, Xipaia e Yudjá – conhecidos como 

povo das aguas – todos ligados umbilicalmente ao rio Xingu, assistem sem 

compreender as transformações que se operam no seu ambiente natural e 

permanecem na localidade, inseguros, sem comunicação, sem navegação, sem 

estradas adequadas, sem fonte de renda que mitigue a perda de sua atividade 

principal, sem apoio para escoamento da produção e sem políticas públicas que 

deveriam ter antecedido o barramento do Xingu, como as obras de saneamento 

e fortalecimento das ações de saúde e educação. 

A promessa de um plano de vida para a região permanece algo cada dia mais 

distante dessas populações. 

Impressiona que parte das comunidades sequer é considerada como impactada 

e que as distinções operadas pela concessionária para acesso a direitos humilha 

e violenta cada um dos moradores, além de impulsionar conflitos e 

potencializar o sentimento de que é necessário queimar pneus e bloquear 

estradas para se obter algo nesse processo. 

Mesmo antes da operação da usina em sua capacidade máxima, está evidente 

que o fluxo do rio Xingu na região da Volta Grande não garante o alagamento 

de áreas essenciais para reprodução das espécies, a indicar fundados receios 

quanto a higidez do Hidrograma de Consenso previsto (que imporá a região 

uma redução brusca da vazão atual), quando sua condição de aplicabilidade era 

a manutenção dos ecossistemas. (MPF - Relatório de Vistoria 

Interinstitucional.2019 - Doc.06) 

266.    Vale destacar que as equipes de vistoria verificaram empiricamente a perda da 

massa corporal dos peixes na Volta Grande do Xingu, quando todas as comunidades – de forma 

reiterada, unânime e veemente – expuseram a situação. Em 100% das entrevistas, os moradores 

atribuíram a transformação dos peixes às dificuldades de alimentação, tendo em vista o não 

alagamento das florestas aluviais, impacto diretamente relacionado ao desvio do fluxo hídrico do 

Xingu. 

A gente sempre viveu da pesca, tanto ornamental quanto para subsistência e 

venda. Agora não temos mais isso. O peixe que pegamos na malhadeira é o 

pacu, mas está muito magro, porque não tem mais o sarrão pra comer, porque 

o rio está muito baixo e não enche o bastante para alimentar os peixes. A Volta 

Grande agora está presa entre duas barragens: a natural, que sempre existiu, 

e a artificial que Belo Monte construiu. A barragem natural os peixes 

conseguiam subir quando o rio enchia, para a desova. Agora não conseguem 

mais, porque a cheia não existe mais (Cacique Adauto Arara - Terra Indígena 

Arara da Volta Grande. Relatório de Vistoria Interinstitucional - Doc.06) 
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O peixe reduziu, eu acho que por causa da água que aumenta e diminui todo 

dia. Eles estão sem comida porque a época da fruta cair no rio para os peixes 

comer, está caindo no seco. O pacu que é o peixe mais procurado que só vive 

de fruta. Nessa época nós não estamos mais consumindo, não pegamos para 

vender e nem para comer porque eles estão magros demais, para cá está, não 

sei como está lá para cima. Mas não tem comida e a comida cai tudo no seco. 

Onde que três anos atrás o rio estava seco assim, parece mês de agosto [...] 

nós tivemos muitas perdas, todo mundo sabe disso, né? Quando foi construída 

essa barragem, milhares de peixes morreram. (Comunidade ribeirinha Caitucá - 

Relatório de Vistoria Interinstitucional - Doc.06) 

267.    É significativo ressaltar que, durante a conversa da equipe de vistoria com a 

comunidade da Ilha da Fazenda, um dos presentes pediu que se interrompesse a reunião, porque 

iria buscar o peixe que havia pescado. 

Quero mostrar o Pacu que pesquei para vocês. A situação! A costela 

dele. Eu vou convidar vocês a ir no meu rabetinho. Vou levar vocês e 

vocês vão parar lá na piracema. Como esse peixe vai desovar? Ele não 

vai ter capacidade de voar, para pular. Não tem água suficiente para 

ele subir e desovar…A Norte Energia prometeu pra gente que ia ter 

água suficiente para desovar o peixe. E não tem… (MPF - Relatório de 

Vistoria Interinstitucional, Comunidade Ilha da Fazenda, p. 66 - Doc.06) 

268.    É curioso que o pescador artesanal e morador da Ilha da Fazenda, Sr. Pedro 

Pinóquio, que foi buscar o peixe pescado para provar o que alegava, tem sua imagem estampada no 

EIA. Na parte em que o diagnóstico do modo de vida das populações da Volta Grande afirmava a 

relação umbilical desses moradores com o rio Xingu e a importância da pesca para sua 

sobrevivência física e cultural (EIA, TOMO 7, pag.183 - Doc.11). 
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269.     Causou perplexidade às equipes de vistoria, que o saber ancestral das 

populações da Volta Grande seja completamente ignorado pela concessionária Norte Energia, cujos 

relatórios até então sugeriam causas diversas ao desvio do fluxo hídrico do rio (tal qual fenômenos 

climáticos) como responsáveis pelas transformações da ictiofauna. Outra situação constatada, de 

gravidade ímpar, foi o atraso de quase dois anos na apresentação dos relatórios do monitoramento 

do Plano Básico Ambiental – Componente Indígena ao licenciamento. Relatórios esses que, posterior 

e tardiamente, viriam a confirmar o que estava sendo denunciado pelos ribeirinhos e pelo povo 

Arara e Yudjá desde o barramento do rio. 

270.    A missão é descrita em detalhes no Relatório de Vistoria Interinstitucional (Doc 

- 06), merecendo destaque as seguintes constatações: 

10.1 Os moradores manifestaram sentimento de indignação por terem sido 

expropriados de seu rio e da água que garantia a vida e a navegação. 

10.2 Os povos Juruna e Arara estão sendo forçados a se tornarem agricultores, 

com programas sem resultado positivo. 

10.3 O povo Arara vive um processo de tristeza e desesperança. 

10.4 A ilha da Fazenda – antiga comunidade da Volta Grande do Xingu – corre 

risco de deixar de existir, tendo em vista o absoluto abandono e ausência de 

alternativa aos moradores que, de pouco em pouco, estão abandonando seu 

lugar. 

11.1 Inúmeras comunidades ribeirinhas da Volta Grande estão bebendo água 

do rio Xingu. 

11.2 Há relatos de que os poços de água secam mesmo durante o inverno. 

7.1 A navegação na Volta Grande do Xingu está comprometida em diversos 

locais. 

7.3 As dificuldades de navegação comprometem diretamente as relações 

econômicas e sociais das comunidades que faziam uso do rio para acessar 

equipamentos sociais e escoar sua produção. 

4.1 Mesmo sem a UHE Belo Monte estar operando em sua capacidade máxima, 

as vazões liberadas para a Volta Grande do Xingu não estão garantindo as 
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cotas mínimas de inundação das planícies aluviais e das corredeiras. 

4.2 Os peixes estão visivelmente magros, sem carne, por não conseguirem se 

alimentar. 

4.3 A perda do volume dos peixes afetou diretamente a subsistência das 

comunidades da Volta Grande do Xingu. 

4.4 O ritmo de enchente e vazante atual da Volta Grande e inconstante e 

imprevisível, com variações abruptas diárias, sem respeitar o sincronismo do 

ciclo sazonal, impactando diretamente a fauna aquática (peixes e quelônios); 

4.5 Os povos da Volta Grande do Xingu, cujo modo de vida ancestral sempre 

esteve relacionado ao rio Xingu, hoje não conseguem entender as alterações de 

vazão, que seguem sob o controle total da concessionaria Norte Energia. 

4.6 Os comunicados técnicos da empresa não são feitos em linguagem 

compreensível pelos moradores. 

4.7 A forma atual de gerenciamento da vazão liberada para a Volta Grande, 

que se baseia no uso de valores médios mensais e variações abruptas diárias, é 

claramente incapaz de prover as condições ecológicas necessárias para a 

manutenção dos ciclos biológicos da fauna aquática (alimentação e 

reprodução). 

5.1 não há segurança quanto a capacidade de que os sacrifícios previstos para 

o teste do chamado Hidrograma de Consenso garantirão as condições 

ecológicas mínimas para a reprodução da vida na Volta Grande do Xingu 

2.1 A qualidade de vida das comunidades da Volta Grande do Xingu foi 

indevidamente afetada pelas interferências da concessionária Norte Energia no 

rio Xingu, sem adequada mitigação dos impactos, estando hoje as comunidades 

em situação de abandono e emergência. 

2.2 A concessionária Norte Energia resiste em assumir, perante os moradores 

da Volta Grande, a responsabilidade pelos impactos decorrentes de suas 

atividades; 

2.4 Há carência de acesso à informação e mecanismos de participação das 

comunidades na denúncia de violações de direitos humanos decorrentes das 

atividades da empresa; 

2.5 Os mecanismos de comunicação quanto às variações da vazão do rio Xingu 

disponibilizados pela empresa não se apresentam compatíveis com os direitos e 

fontes de aprendizagem e transmissão de conhecimento dos moradores e das 

comunidades da Volta Grande. 

4.5 Os povos da Volta Grande do Xingu, cujo modo de vida ancestral sempre 

esteve relacionado ao rio Xingu, hoje não conseguem entender as alterações de 

vazão, que seguem sob o controle total da concessionária Norte Energia. 

 

5.3. Da contradição intrínseca do Hidrograma de Consenso e do risco de 

irreversibilidade dos impactos 

  

271.    Conforme exaustivamente demonstrado, face aos impactos previstos para a 
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Volta Grande do Xingu, a principal medida mitigatória proposta no EIA, o Hidrograma de Consenso, 

teria por função reproduzir artificialmente os fluxos do rio Xingu, garantindo condições para 

manutenção dos ecossistemas e modos de vida das populações tradicionais. Esse Hidrograma de 

Consenso assumiu então o papel de promover a redução da magnitude dos impactos que viriam a 

ocorrer, tornando sustentável a partilha das águas do rio Xingu. 

272.    Ao mesmo tempo, não resta dúvida quanto às transformações em curso na 

Volta Grande do Xingu. E, uma vez verificado que os impactos diagnosticados ocorreram na fase de 

transição, precocemente, com vazões superiores à prática do hidrograma previsto para a 

recuperação do ambiente, a questão que se coloca a este licenciamento confronta diretamente a 

viabilidade da operação da usina com o Hidrograma de Consenso: como o Hidrograma B poderá 

cumprir o seu papel? E reverter a curto, médio e longo prazos os impactos em curso, se 

para tanto prevê restrição hídrica ainda maior do que a média dos últimos anos? 

273.    O gráfico a seguir representa as vazões praticadas na fase inicial de operação 

da usina, permitindo a visualização de como a aplicação do Hidrograma B imporá uma redução ainda 

mais severa do fluxo hídrico na Volta Grande do Xingu. 

 

274.    Diante dessas evidências, é fácil perceber que o processo de licenciamento da 

UHE Belo Monte carrega uma contradição intrínseca: tão logo inicia a operação da usina, a principal 

medida mitigatória prevista passa a ser redefinida como o seu maior impacto. Ou seja, quando os 

dados da realidade passam a confrontar as abstrações do EIA, o Hidrograma de Consenso perde o 

potencial para recuperação do ambiente, e, caso seja aplicado, deverá vir a tornar mais drásticos e 

irreversíveis os impactos identificados, podendo ser causa de um ecocídio no rio Xingu. Com isso, 

não apenas advém um novo e grave impacto, como a operação da usina segue sem a sua principal 
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medida mitigatória. 

 

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO HIDROGRAMA DE CONSENSO 

PROPOSTO NO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.1. Das conclusões quanto à impossibilidade de aplicação do Hidrograma de 

Consenso  

 

275.    Os primeiros a alertar sobre os riscos da realização dos testes do Hidrograma 

de Consenso foram aqueles que conhecem o rio como ninguém. Diziam que as mudanças sentidas 

precisavam ser mitigadas. E não agravadas! Porque então seriam levados a viver num mundo que 

ninguém nunca viu. O fim do mundo, segundo os Juruna Yudjá. 

276.    Nesse processo marcado pelo silêncio e a invisibilidade das populações 

afetadas, assumiu especial relevância a pesquisa realizada pelos Juruna, em parceria com a 

Universidade Federal do Pará. Porque se trata de estudo que une o saber tradicional com os 

métodos e rigores acadêmicos. E o resultado dos monitoramentos associaram a mortandade de 

peixes ao não alagamento dos igapós, áreas de alimentação, reprodução e desova. Isso, com a 

identificação de vazões equivalentes a 14.281,28m³/s no período da cheia. Leia-se parte das 

conclusões: 

Neste sentido, a cota de 8.000m³/s prevista no hidrograma de consenso, 

definitivamente não inundará diversas ilhas similares e ecologicamente 

importantes ao longo da Volta Grande do Xingu” (g.n) (NAEA. Artigo 

Científico.P.15 - Doc.05) 

Os dados coletados pelo monitoramento independente, entre 2014 e 2017, 

demonstram, portanto, que as vazões estabelecidas de forma unilateral, 

apenas entre empreendedor e governo, o chamado hidrograma “de 

consenso”, não são suficientes sequer para a inundação das áreas de 

planícies aluviais mais baixas. Em especial, o que se observou em 2016, 

batizado pelos Juruna (Yudjá) como o “ano do fim do mundo” por conta das 

consequências nefastas dos baixos níveis de vazão do Xingu, deixou claro que 

a implantação de tal esquema hidrológico tem o potencial de, em 

poucos anos, tornar a Volta Grande do Xingu irreconhecível. 

Ainda há que se considerar o conjunto de mudanças no modo de vida desse 

povo, tornado emblemático na expressão cunhada por Bel Juruna: ter de se 

adaptar a viver no seco. Essa mudança ontológica figura um grande esforço de 

adaptação que não se tem feito sem grande pesar. Obrigar um povo canoeiro a 

ter de viver no seco é uma situação de extrema mudança nas práticas 

cotidianas, cosmológicas, culturais e sociais. Como disse dona Jandira, “nós, 
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Juruna, não temos pés, temos canoa para navegar no rio, assim nós somos”. 

Por isso, a revisão dos critérios e condições de um hidrograma de 

sustentabilidade socioambiental para a Volta Grande do Xingu deve ser feita 

pelo poder público, com apoio da comunidade científica, nela integrando-se os 

conhecimentos de povos indígenas e ribeirinhos que vivem na região. Esse 

imperativo é uma questão de direitos fundamentais. A efetividade do 

hidrograma da vazão residual para a manutenção socioambiental da Volta 

Grande do Xingu está assentada em direitos previstos na Constituição Federal 

brasileira. Em outras palavras, não é um poder discricionário do governo a 

autorização de ações que coloquem em risco, concreto e objetivo, a 

sobrevivência física e cultural de povos indígenas, como pode acontecer com os 

Juruna (Yudjá) e os Arara. Cabe também lembrar que a Constituição não só 

reconhece o direito ao território dos povos indígenas, como também proíbe 

explicitamente sua remoção forçada de territórios originários. 

Diante desse quadro, a ausência de garantias relacionadas à manutenção, 

presente e futura, das condições ambientais indispensáveis à reprodução física 

e cultural de povos indígenas e populações ribeirinhas torna imperativo o 

cancelamento do início dos testes do hidrograma “de consenso” e a redefinição 

de critérios para a vazão a ser mantida na Volta Grande do Xingu, com índices 

que de fato proporcionem condições de continuidade da diversidade 

socioambiental da Volta Grande do Xingu. (g.n) (Juruna YUDJÁ: o rio que pulsa 

em nós, p.48 - Doc.49)46 

277.    Os dados de monitoramento apresentados no item anterior – que evidenciaram 

as transformações precoces ocorridas na Volta Grande do Xingu e a perspectiva de agravamento dos 

impactos mediante restrição ainda maior do desvio hídrico – foram objeto de análise de 

pesquisadores independentes. Vinculados às principais instituições de pesquisa do país, esses 

pesquisadores, reunidos junto ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, debruçaram-se sobre cada 

uma das linhas de impacto prognosticados e consolidaram suas conclusões em publicação intitulada: 

Condições para a manutenção da dinâmica sazonal de inundação, a conservação do ecossistema 

aquático e manutenção dos modos de vida dos povos da volta grande do Xingu. Segundo os 

especialistas, não haveria possibilidade de se testar algo sobre o que já há certezas, no que diz 

respeito à irreversibilidade dos impactos em curso. 

Está comprovado cientificamente, com base no monitoramento 

independente realizado pelos Juruna (Yudjá), assim como nos dados 

levantados nos programas do próprio PBA e pelas constatações de 

cientistas independentes, como as discorridas ao longo deste artigo, 

que as vazões do hidrograma proposto no licenciamento inviabilizarão 

a vida na Volta Grande do Xingu. 

Não há condições de que os testes dos próximos seis anos ocorram 

com base no hidrograma inicialmente proposto, pois apenas se pode 

testar algo que ainda não tenha nenhum indicativo ou indício de 

comprovação ou de possível consolidação. A sobrevivência e a 

manutenção de todo o ecossistema da Volta Grande e dos modos de 

 

46 https://www.youtube.com/watch?v=fh1mwlwOzLw 

https://www.youtube.com/watch?v=fh1mwlwOzLw
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vida de comunidades não podem ser objetos de testes quando são 

contundentes e claras as evidências e indicativos de impactos graves e 

irreversíveis que já ocorrem e estão em curso, mesmo com vazões bem 

superiores as do hidrograma proposto. 

Com base em uma análise crítica da literatura sobre o impacto de barragens e 

de monitoramentos em campo, que vêm sendo conduzidos tanto pelo 

empreendedor quanto por pesquisas independentes, verificamos que seriam 

necessários volumes de água substancialmente maiores do que o 

hidrograma proposto pela empresa e pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), para não causar a total ruptura na conexão do rio com as 

planícies alagáveis, com efeitos negativos em cascata que 

comprometem, inclusive, a segurança alimentar em toda a VGX. A 

proposta de testar o hidrograma estabelecido pela empresa por seis 

anos, com uma drástica redução de vazão e perda da previsibilidade e 

regularidade do pulso anual de inundação, fere o Princípio 

Precaucionário, contraria o conhecimento ecológico acumulado sobre o 

tema e coloca em risco o ambiente, a biota e os modos de vida das 

populações humanas estabelecidas naquela região. (g.n) (NAEA. Artigo 

Científico, P.1 - Doc.05) 

278.    De posse de todos os documentos que instruem o licenciamento ambiental da 

UHE Belo Monte, além das constatações da Vistoria Interinstitucional realizada em 2019 na Volta 

Grande do Xingu (Relatório de Vistoria – anexo), das conclusões do monitoramento dos Juruna 

Yudjá (O Rio que Pulsa em Nós)47 e do artigo científico publicado pelos pesquisadores vinculados ao 

NAEA, o Ministério Público Federal convocou especialistas, autoridades e instituições a participarem 

de Seminário Técnico sobre o Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte. O referido 

evento foi organizado seguindo as normativas que regem as Audiências Públicas, tendo sido 

convocado mediante Edital de Comunicação, com objetivo de: 

Colher subsídios técnicos para avaliar se a medida prevista para a garantia da 

sustentabilidade socioambiental da Volta Grande do Xingu tem condições para 

ser aplicada, sem riscos de danos irreparáveis ao ecossistema e ao modo de 

vida das comunidades da região. 

279.    O Seminário foi realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2019 no Auditório do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, na sede da Procuradoria-Geral da República em 

Brasília. Foi conduzido pela PGR e pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF em colaboração 

e no interesse do Inquérito Civil n. 1.23.003.000254/2010 em trâmite na Procuradoria da República 

em Altamira. 

280.    Conforme constava do Edital, o Ministério Público Federal participaria do 

Seminário Técnico com apoio de equipe multidisciplinar do Centro Nacional de Perícia, constituída 

por Antropólogo, Geólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal e Biólogo, aos quais foi 

incumbida a avaliação das informações apresentadas e elaboração de Parecer Técnico específico 

 
47 O relatório de monitoramento foi divulgado em documento impresso e também em vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fh1mwlwOzLw> 
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sobre “a viabilidade ambiental e socioambiental de implementação do Hidrograma de Consenso 

prevista para a UHE Belo Monte”, com vistas a subsidiar a atuação dos procuradores naturais. 

281.    Foram convidados a participar do Seminário, com garantia de espaço para 

apresentação de suas avaliações técnicas: o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a Agência Nacional de Águas 

– ANA, e a Concessionária Norte Energia S/A – NESA. Foram ainda convidados a participar do 

Seminário, mediante convite nominal, para apresentação de suas pesquisas, os pesquisadores 

responsáveis técnicos pelo monitoramento do Plano básico Ambiental da UHE Belo Monte (Norte 

Energia) e os pesquisadores que haviam apresentado o resultado de suas pesquisas sobre o 

hidrograma de consenso no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na Universidade Federal do Pará. 

Foram também convidados a acompanhar o Seminário, a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL; a Secretaria de Governo da Presidência da República; a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente do Pará; o Operador Nacional de Sistemas e as instituições que participaram da Vistoria 

Interinstitucional na Volta Grande do Xingu. 

282.    Durante os dois dias de realização do seminário, o Ministério Público Federal 

reuniu diversas abordagens sobre o Hidrograma de Consenso, tendo ouvido – um a um – os 

pesquisadores e as instituições convidadas. 

283.    As transformações precoces em curso na Volta Grande do Xingu foram 

expostas em detalhes pelos pesquisadores Juruna Yudjá e pelos pesquisadores convidados, em cada 

uma das áreas específicas. 

284.    A concessionária apresentou relatórios consolidados, que estavam pendentes 

desde 2017, conforme se havia constatado durante a Vistoria Interinstitucional. A análise desses 

dados confirmava as modificações em curso, em consonância com as conclusões do monitoramento 

realizado pelos Juruna Yudjá. 

285.    A ausência de embasamento científico a sustentar a definição das vazões 

propostas no EIA para garantir a manutenção dos processos ecológicos e a sustentabilidade dos 

modos de vida no Xingu tornou-se uma evidência. 

286.    Na ocasião, o licenciador e as instituições intervenientes no licenciamento 

foram explícitos em afirmar que não houve de sua parte aprovação quanto à viabilidade ambiental 

de aplicação do Hidrograma de Consenso, sendo que o pronunciamento da Agência Nacional de 

Águas, que supostamente teria ‘aprovado’ o modelo hidrológico do EIA, foi inequívoco no sentido de 

que analisou apenas o aspecto relativo à navegação, cabendo exclusivamente ao órgão ambiental a 

análise das questões relacionadas à integridade do ecossistema da Volta Grande. E o IBAMA, por 

sua vez, explicou que o Hidrograma de Consenso não possui um parecer técnico de viabilidade 
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ambiental por parte da instituição. 

ANA - Agência Nacional de Águas. Instituição responsável pela outorga de 

uso de recursos hídricos. Explicou que a agência, por meio da Declaração de 

Reserva de Disponibilidade Hídrica” (Resolução n° 740/2009/ANA), que 

aprovou e definiu as vazões mínimas defluentes do Hidrograma de Consenso, 

considerou apenas a manutenção das condições adequadas para a navegação 

no trecho submetido a redução de vazão. O representante da ANA reiterou 

inúmeras vezes que as questões relacionadas à integridade ambiental 

da Volta Grande devem ser definidas pelo órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental do empreendimento. De forma que a aprovação 

da proposta de Hidrograma de Consenso, por parte da ANA, não inclui uma 

análise da viabilidade ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. O órgão licenciador, 

responsável pela análise de viabilidade ambiental do empreendimento. Expôs 

as manifestações técnicas, por meio das quais o IBAMA reconheceu a 

inviabilidade do ‘Hidrograma de Consenso’ A e questionou o ‘Hidrograma de 

Consenso’ B. E que, portanto, a proposta do Hidrograma de Consenso do 

Estudo de Impacto Ambiental, com previsão de ser aplicado em 2020, não 

possui um parecer técnico de viabilidade ambiental por parte do IBAMA. 

Destacou que o Hidrograma de Consenso foi aprovado por meio de Resolução 

da Agência Nacional de Águas e foi recepcionado pela Licença Prévia, o que 

permitiu o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental no Ibama, 

em 2010. Destacou que os dois pareceres do IBAMA, o Parecer 114/2009 e o 

Parecer 06/2010, ambos, não afirmam, explicitamente, a viabilidade da 

aplicação do hidrograma. 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Órgão interveniente nos 

licenciamentos que afetam povos indígenas. Reafirmou o Parecer Técnico da 

FUNAI (Parecer 21), por meio do qual a FUNAI condicionou a viabilidade da 

usina à garantia de que não haveria mudanças estruturais no modo de vida dos 

Juruna de Paquiçamba e dos Arara de Volta Grande, o que poderia levar a 

eventual deslocamento de suas aldeias. Explicou que boa parte dos impactos 

que estavam previstos para acontecer no EIA se efetivaram em uma dimensão 

maior do que estava previsto e outros tantos impactos não previstos, 

infelizmente, foram percebidos pelas comunidades indígenas. Que o comitê da 

vazão reduzida que seria um instrumento muito importante para a apropriação 

de dados pelos indígenas, da troca de informações, tem problemas de execução 

também, sendo que a última reunião foi realidade em 2016, logo após o 

barramento do rio. Destacou que as condições de navegações ainda expiram 

cuidados e que todos eles relatam as dificuldades da navegação. Que as 

condições de navegação ainda inspiram cuidados, a gente já verifica isso, está 

relatado no parecer de 2015, mudança no modo de vida dos indígenas devido 

as mudanças no rio. As atividades dos indígenas eram todas voltadas para o rio 

e que as mudanças na vazão sem comunicação adequada para o povo indígena 

têm trazido prejuízo na pesca, na navegação, prejuízos materiais. (g.n) (PGR - 

Seminário Técnico.2019 in MPF – Parecer Técnico Nº 1930/2019-CNP/SPPEA - 

Doc.15) 

287.    Como dito, o Seminário Técnico tinha por objetivo a promoção de um debate 

qualificado sobre o Hidrograma de Consenso, tendo sido amplamente oportunizado à concessionária 

Norte Energia que explicasse as alterações em curso na Volta Grande do Xingu, bem como que 
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demonstrasse o estudo técnico que deveria sustentar a definição do regime de vazões em 8 e 4 mil 

m³/s previsto no EIA-RIMA, considerando os diagnósticos atuais de alterações significativas na Volta 

Grande do Xingu. 

288.    A opção da empresa foi por não se fazer acompanhar dos pesquisadores 

responsáveis pelos seus relatórios consolidados (apesar do convite nominal formulado), tendo tão 

somente reafirmado as balizas que deveriam em tese sustentar a definição do hidrograma, sem 

demonstrar o embasamento teórico-científico dos parâmetros de vazão que pretende aplicar ao rio 

Xingu. Em especial diante da perspectiva de agravamento das transformações que ocorreram 

antecipadamente. 

289.    E, sem fazer prova de que os impactos de Belo Monte na Volta Grande do 

Xingu serão revertidos, a concessionária Norte Energia passou a defender a tese de seu direito 

adquirido aos testes do Hidrograma de Consenso. 

290.    Após o Seminário Técnico, o corpo pericial do Centro Nacional de Perícias da 

Procuradoria-Geral da República emitiu o Parecer Técnico 1930/2019/PGR/CNP/SPPE. No 

documento concluem que não há explicação plausível de como se chegou às previsões do 

Hidrograma de Consenso e que todos concordam sobre o que o hidrograma deve garantir (as 

condições ambientais da Volta Grande do Xingu), mas não se demonstra o que autoriza o rigor 

hídrico que se pretende impor ao rio Xingu. Os peritos explicam ainda que o hidrograma previsto no 

EIA só faz sentido do ponto de vista operacional de geração de energia elétrica, uma vez que a única 

certeza é que a partilha da água na razão de 8000 m³/s para a Volta Grande do Xingu e 13000 m³/s 

para a geração de energia hidrelétrica em anos normais garantiriam – durante os meses de chuva – 

o funcionamento da capacidade plena da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. E que, portanto, a 

definição das quantidades mínimas de água que devem correr no rio Xingu, previstas no EIA sob a 

rubrica Hidrograma de Consenso, seriam parte de um cálculo para supostamente tornar viável o 

retorno econômico da usina, tornando à época possíveis os trâmites do leilão da hidrelétrica. 

Ficamos pensando de onde vem esses números propostos no Hidrograma de 

Consenso A e B. Para o Hidrograma de 8.000 m³/s, o único número que fez 

sentido aqui, com justificativa, foi o apresentado pela ANA, que mostra que 

8.000 m³/s somado com 13.900 m³/s seria mais ou menos 21.900 m³/s, que é 

a média da cota máxima durante o período de enchente/cheia do rio xingu, ou 

seja, o número diz claramente que com 8.000 m³/s seriam reservados para a 

volta grande e conseguiria em anos normais funcionar a UHE Belo Monte a 

plena capacidade, faz muito sentido do ponto de vista operacional, mas do 

ponto de vista ecológico eu não vi, nem ouvi argumento nenhum [...] O que os 

8 mil m³/s proporciona para a manutenção da segurança do sistema do ponto 

de vista ecológico ou da segurança alimentar das populações locais? do ponto 

de vista da ictiofauna e considerando que 8 mil m³/s nem de longe alaga os 

igapós e não vão alagar extensões grandes e suficientes de pedrais para 

garantir a sobrevivência dos peixes jovens, não tem como segurar esse 
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argumento para a manutenção do sistema ecológico. O valor de 4 mil m³/s é 

suicídio ecológico. (Prof. JansenZuanon – INPA, Painel de Especialistas, in MPF 

– Parecer Técnico Nº 1930/2019-CNP/SPPEA - Doc.15) 

291.    Em suas conclusões, a equipe do Centro Nacional de Perícias da 

Procuradoria-Geral da República afirmou a necessidade de imediata revisão do 

Hidrograma de Consenso e propôs o cancelamento dos testes previstos, com vistas a 

evitar a irreversibilidade dos impactos na Volta Grande do Xingu. Os peritos sugeriram a 

redefinição das vazões para garantir o funcionamento dos ecossistemas da Volta Grande, 

assegurado pela inundação dos pedrais e da floresta alagável. 

O “Hidrograma de Consenso” é a principal medida de mitigação aos efeitos 

adversos previstos para a redução extrema da vazão da região da Volta Grande 

do Xingu, contudo sua aplicação constitui expressivo impacto ambiental da UHE 

Belo Monte; 

6. Vazões superiores às médias mensais estipuladas no Hidrograma de 

Consenso já estão gerando impactos na navegação das populações tradicionais 

(escoamento da produção, acesso a equipamentos e serviços sociais), aumento 

da perda da diversidade da flora, perda e alteração de habitats naturais, 

alteração de habitats reprodutivos e alimentares de quelônios aquáticos, 

redução de populações de espécies da ictiofauna intolerantes às alterações 

hidrológicas, alteração nos padrões de pesca e comprometimento do 

abastecimento dos poços rasos; 

Por fim, em consonância com a Condicionante 2.1 da Licença Prévia nº 

342/2010, na qual está estabelecido que a identificação de 

importantes impactos ambientais e sociais poderão suscitar em 

alterações nas vazões estabelecidas e consequente retificação na 

licença de operação, tendo em vista os impactos já constatados e 

considerando que as vazões do regime artificial de pulso do rio 

licenciado em modo de teste inviabilizarão a vida na Volta Grande do 

Xingu, consideramos a necessidade de imediata revisão do 

“Hidrograma de Consenso”. Acrescente-se, em concordância com o 

estipulado no parágrafo único da Condicionante 2.22 da Licença de 

Instalação nº 795/2011, que no âmbito do processo de licenciamento 

seja procedida a devida alteração no Hidrograma de Consenso, 

motivada pela identificação de impactos não prognosticados nos 

estudos ambientais. Igualmente na Condicionante 2.16 da Licença de 

Operação prevê que as vazões da Volta Grande do Xingu devem ser 

sempre controladas, mas com objetivos claramente de manutenção das 

melhores condições socioambientais de qualidade da água, da 

ictiofauna, da vegetação aluvial, dos quelônios, da pesca, da navegação 

e dos modos de vida da população da Volta Grande. Portanto, propõem-

se o cancelamento dos testes do Hidrograma de Consenso, evitando-se 

que os impactos se tornem irreversíveis para a Volta Grande do Xingu. 

E ainda a redefinição das vazões que deverão ser mantidas, de maneira 

que garantam o funcionamento dos ecossistemas da Volta Grande do 

Xingu assegurado pela inundação dos pedrais e da floresta alagável. 

Esta garantia é essencial para a proteção dos modos de vida dos povos 

indígenas e populações ribeirinhas, fundados em vínculos holistas e 

vitais ao ecossistema na Volta Grande do Xingu. Nesta proteção, estão 
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incluídas as condições que permitem a pesca e a navegação, fundamentais 

para a segurança alimentar e nutricional das populações locais, atentando-se 

para a alimentação social e culturalmente adequada. 

Sugere-se que tais vazões sejam estabelecidas a partir de estudo específico e 

aprofundado, que inclua: 1. Levantamento topográfico e mapeamento 

planialtimétrico da região da Volta Grande do Xingu (VGX) em escala superior à 

1:10.000, no qual possam ser obtidas as cotas dos substratos alagáveis de 

toda a região, identificando: superfície de praias, pedrais e substrato da 

floresta alagável (igapó); 2. Modelo hidráulico reduzido da VGX para simulação 

de inundação dos diversos ambientes citados em função de diferentes vazões 

durante todas as épocas do ano; 3. Modelagem ecológica de qualificação e 

quantificação dos habitats efetivamente disponíveis para os peixes da Volta 

Grande do Xingu nas diferentes vazões naturais; 4. Elaboração de cenários que 

estabeleçam, primeiramente, a vazão mínima necessária à preservação da 

fauna aquática e florestas aluviais na VGX na quantidade de meses adequada, 

bem como a manutenção do modo de vida tradicional e a segurança alimentar 

das populações indígenas e dos ribeirinhos. A partir de então, que se identifica 

o quanto de vazão chegará na Casa de Força Principal (sítio Belo Monte). Com 

base nessas premissas (ambientais, sociais e econômicas), indicar se o 

empreendimento é viável ou não. 5. Que nas metodologias a serem construídas 

para estudos, avaliações e monitoramentos sejam incorporados a participação 

e os conhecimentos dos povos indígenas e populações tradicionais atingidos. 

Caso se adotem métodos das ciências exatas e biológicas, que os 

pesquisadores recepcionem os conhecimentos tradicionais e agreguem 

contribuições e intercâmbios interdisciplinares e interculturais. Ademais, 

considerando os impactos já identificados na Volta Grande do Xingu, é 

fundamental a garantia de um pulso de inundação que assegure a dinâmica 

ecológica do ecossistema aquático. 

E considerando a inexistência de estudo científico que identifique com 

segurança o mínimo de água necessário para a garantia das funções 

ecológicas da Volta Grande do Xingu – sugere-se cautela e precaução, 

mediante aplicação de um hidrograma conservador, que aumente 

progressivamente a quantidade de água desviada, partindo de vazões 

superiores ao hidrograma B (comprovadamente inviável) e às vazões liberadas 

no ano de 2016 (cujos impactos severos ainda não foram mitigados e se 

tornariam irreversíveis com a aplicação do Hidrograma de Consenso). 

Ao longo deste Parecer, buscou-se apresentar e analisar os efeitos negativos da 

“Alteração da Dinâmica do Escoamento Fluvial do Trecho de Vazão Reduzida”, 

levando em consideração, tanto o Seminário Técnico em referência, quanto 

documentos do processo de licenciamento ambiental, bem como as 

manifestações das populações tradicionais da Volta Grande do Xingu durante a 

vistoria interinstitucional. As análises apresentadas apontam para a 

inviabilidade do Hidrograma de Consenso, sendo sua aplicação um 

risco temerário, capaz de ocasionar graves consequências ao 

ecossistema, inviabilizando condições que garantem a reprodução da 

fauna aquática, da flora, assim como a qualidade, o ritmo e o volume 

das águas necessárias à proteção dos direitos dos povos indígenas e 

populações da Volta Grande do Xingu. 

A Condicionante 2.1 da Licença Prévia nº 342/2010, que estabelece que a 

identificação de importantes impactos ambientais e sociais poderão suscitar em 

alterações nas vazões estabelecidas e consequente retificação na licença de 
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operação. De modo que, tendo em vista os impactos já constatados e as 

fortes evidências de que as vazões do hidrograma proposto no 

licenciamento inviabilizarão a vida na Volta Grande do Xingu, 

considera-se a necessidade de imediata revisão do “Hidrograma de 

Consenso”. (g.n) (MPF – Parecer Técnico 1930/2019-CNP/SPPEA - Doc.15) 

292.    Com base em farta documentação colhida nas investigações do Ministério 

Público Federal, o Inquérito Civil 1.23.003.000254/2010 em curso na Procuradoria da 

República em Altamira foi relatado, com as seguintes conclusões. 

Não foi apresentado ao Ministério Público Federal estudo técnico que justifique 

a escolha dos parâmetros de sacrifício do rio Xingu em 8 e 4 mil m³/s. Ao 

contrário, resta demonstrado que o hidrograma atual já tem reflexos não 

admissíveis, sendo que a principal medida mitigatória prevista para os impactos 

da UHE Belo Monte tornará ainda mais severo o ônus sobre o rio Xingu. Ou 

seja, no cenário atual, não há perspectiva de mitigação das modificações em 

curso. Sem viabilidade ambiental, a principal medida mitigatória da UHE Belo 

Monte é ela própria o risco de se inviabilizar todas as formas de vida na Volta 

Grande do Xingu. 

Dizer que o Hidrograma de Consenso é inviável não basta para expressar a 

radicalidade da contradição que vicia esse licenciamento ambiental e todo o 

processo de construção da UHE Belo Monte. Porque o Hidrograma de Consenso 

foi previsto como a principal medida mitigatória para os principais impactos da 

Usina. E não é inviável porque incapaz de mitigar esses impactos, mas porque 

ele próprio é o maior impacto. É uma contradição em si. Em Belo Monte, 

mitigação e impacto se confundem. 

293.    Diante da conclusão das investigações em curso no Ministério Público Federal, 

em agosto de 2019, foi expedida a RECOMENDAÇÃO 02/2019/GAB1/PRM (Doc.53), em ação 

conjunta da Procuradoria da República em Altamira, das Câmaras de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal e da Procuradoria da República no Pará. Por este instrumento foi 

recomendado ao IBAMA, em síntese, que adotasse medidas para a retificação da Licença de 

Operação da UHE Belo Monte, com a revisão do Hidrograma de Consenso previsto no EIA-RIMA e 

sua substituição por um Hidrograma Ecológico apto a garantir as funções ambientais e a 

sustentabilidade das condições de vida na Volta Grande do Xingu. 

 

6.2. Da conclusão do IBAMA: necessidade de revisão imediata do Hidrograma de Consenso

  

 

294.    Os Pareceres Técnicos do IBAMA desde há alguns anos vinham diagnosticando 

falhas nas ações promovidas pela Norte Energia, bem como a demora no cumprimento de 

obrigações previstas nas licenças ambientais. E, mais recentemente, o IBAMA passa a afirmar a 

ocorrência precoce de impactos advindos da operação da usina, não prognosticados para essa fase 
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inicial ou de transição. Com isso, haja vista que as vazões praticadas entre 2016 e 2019 foram 

superiores ao previsto para o Hidrograma de Consenso, a viabilidade dessa que é a principal medida 

mitigatória da UHE Belo Monte é então posta em questão pelo órgão licenciador. 

295.    Nesse diapasão, nas análises técnicas sobre o Plano de Gerenciamento 

Integrado da Volta Grande do Xingu, o IBAMA segue recomendando mudanças no próprio 

monitoramento e a implementação de ações mitigatórias que estavam em atraso ou deficitárias. E 

passa a mensurar os impactos da redução da vazão na Volta Grande do Xingu, de modo a subsidiar 

a sua posterior avaliação quanto à eficiência do Hidrograma de Consenso como medida de 

mitigação. Leia-se o que se extrai do Parecer 122/2019/IBAMA (Doc.42), no que se refere ao Projeto 

de Monitoramento das Condições de Vida da Volta Grande do Xingu, que avalia os impactos sobre os 

pescadores, um dos grupos sociais que mais sofrem com as alterações do rio Xingu. 

Até o momento o empreendedor não executou medidas mitigadoras e 

compensatórias suficientes para garantir a sustentabilidade da atividade 

pesqueira, objetivo primordial do projeto 13.3.5). 

Considera-se que o ritmo de desenvolvimento das medidas tem sido menor do 

que o ritmo dos impactos. 

Considerando o identificado de magnitude maior que o esperado, inclusive no 

trecho de restituição de vazão, observa-se que as medidas mitigadoras não 

estão sendo suficientes e eficientes. A principal medida mitigadora apresentada 

no EIA e PBA, liberação de maior vazão (que o hidrograma mínimo) com 

alternância dos hidrogramas A e B, tem liberados vazões bem superiores 

(conforme Figura 2 deste parecer) e não está sendo suficiente para mitigar os 

impactos de redução de vazão neste trecho. Por tanto, deve-se ajustar as 

medidas mitigadoras, inclusive o hidrograma. 

296.    A análise detalhada do Hidrograma de Consenso, a partir da avaliação do Plano 

de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu, consta do Parecer Técnico nº 133/2019-

COHID/CGTEF/DILIC (Doc.02), datado de dezembro de 2019. Neste parecer, o IBAMA 

promove “uma avaliação atualizada sobre o Hidrograma de Consenso”, a partir da 

discussão das “informações obtidas pelos monitoramentos ambientais ao longo do 

processo de licenciamento”. 

297.    No referido documento, a equipe técnica do IBAMA apresenta também uma 

detalhada verificação do Índice de Sustentabilidade Socioambiental (ISSA), ferramenta aplicada pela 

Norte Energia para detecção e acompanhamento das mudanças em curso. O monitoramento 

realizado pela empresa é, então, fortemente criticado pelo licenciador, dada a incapacidade de 

“visualização das reais condições socioambientais do TVR”, indicando omissões, falhas e conclusões 

“contraditórias com os resultados dos projetos de monitoramento afins do próprio PBA”. Com isso, já 

tendo reconhecido reiteradas vezes, “a ocorrência de impactos de magnitude superior às previstas”, 

o IBAMA recomenda à Norte Energia correções no monitoramento, de modo a dar efetividade a 
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medidas necessárias para contenção das transformações em curso. 

298.    Ao proceder a avaliação do Hidrograma de Consenso, a equipe técnica do 

IBAMA explica que as análises do órgão ambiental desde o EIA “apresentavam dúvidas 

quanto à segurança ambiental do Hidrograma de Consenso”, proposto como a principal 

medida mitigatória da UHE Belo Monte. 

299.    Logo no início, os técnicos explicam que consideram inapropriado o uso 

da expressão “Hidrograma Ecológico de Consenso”, tendo em vista que as vazões 

definidas não são “ecológicas” – isto é, não foram propostas a partir de critérios que 

considerassem a sustentabilidade ecológica do mecanismo – tampouco foram 

estabelecidas a partir de um “consenso” entre atores envolvidos no conflito pelo uso da 

água, mas tão somente entre as “partes ambiental e de engenharia do projeto”. Quanto a 

isso, destaque-se que, posteriormente, a equipe técnica do IBAMA irá sugerir a substituição da 

nominação “Hidrograma de Consenso”, passando a se referir ao mesmo como “Hidrograma de 

Testes”. 

Consideradas as evidências documentais de que os Hidrogramas A e B 

NÃO foram oriundos de discussão técnica envolvendo o IBAMA, mas de 

uma decisão unilateral por parte do empreendedor, esse parecer se 

restringe a referir aos mesmos como HIDROGRAMAS DE TESTE e não 

de consenso. (IBAMA - Parecer Técnico 17/2021 – COHID/DILIC/IBAMA - 

Doc.03) 

300.    Nas análises promovidas no Parecer Técnico nº 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC 

(Doc.02), o licenciador reafirma a preocupação com a reversibilidade dos impactos e destaca a 

“ausência de dados hidrológicos primordiais para se construir cenários seguros”. Explica que o 

Hidrograma de Consenso, embora fosse a principal medida mitigatória da UHE Belo Monte, foi 

construído tomando como referência apenas uma série histórica de vazões naturais, que em análise 

detida não sustentariam as vazões propostas, colocando em risco também o retorno energético 

pretendido. 

A princípio, o histórico não apresenta um cenário muito propício à geração de 

energia considerando a prática dos dois hidrogramas alternadamente, 

resultando em boa parte do tempo em vazões afluentes inferiores às 

necessárias, obrigando a constantes paradas de máquina e mesmo ao 

deplecionamento dos reservatórios trazendo consequências ambientais.[...] 

301.    Na sequência, o Parecer Técnico nº 133/2019 apresenta a sua avaliação sobre 

a possibilidade de aplicação do Hidrograma de Consenso: 

Para alguns componentes do ISSA já constam impactos acima do previsto pelo 

EIA necessitando urgentemente de intervenções, o que dá indícios de que os 

hidrogramas A e B não são seguros para manutenção da biodiversidade 
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do TVR, cabendo revisão. 

Essa conclusão é reforçada pelas análises hidrológicas conduzidas no Tópico 

III.4 desse parecer, o qual indica a impossibilidade de manutenção de vazões 

tão elevadas para operação do empreendimento (principalmente em plena 

carga) e assegurar vazões para manutenção dos hidrogramas em anos 

alternados. 

302.    E, confirmando as advertências expostas pelo artigo científico publicado pelo 

grupo de pesquisadores especialistas junto ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, a equipe técnica 

do IBAMA expõe suas conclusões, atestando a impossibilidade de submeter o ambiente da Volta 

Grande do Xingu aos testes do Hidrograma de Consenso: 

Não há condições de que os testes dos próximos seis anos ocorram 

com base no hidrograma inicialmente proposto, pois apenas se pode 

testar algo que ainda não tenha nenhum indicativo ou indício de 

comprovação ou de possível consolidação. A sobrevivência e a 

manutenção de todo o ecossistema da Volta Grande e dos modos de 

vida de comunidades não podem ser objetos de testes quando são 

contundentes e claras as evidências e indicativos de impactos graves e 

irreversíveis que já ocorrem e estão em curso, mesmo com vazões bem 

superiores às do hidrograma proposto. Em respeito ao princípio da 

precaução, devem ser testados inicialmente modelos de hidrograma 

conservadores. (g.n) (IBAMA - Parecer Técnico 133/2019 – 

COHID/DILIC/IBAMA, p. 45 - Doc.02) 

303.    Se é certa a impossibilidade de impor à Volta Grande do Xingu um rigor hídrico 

que torne mais drásticas e irreversíveis as alterações diagnosticadas; se é do próprio EIA que se 

extrai a premissa de que todos os impactos seriam reversíveis, mediante a “liberação de vazão 

maior capaz de permitir a inundação das planícies”, é por demais lógica a conclusão a que chega o 

licenciador IBAMA: 

É fato que o HC proposto (em especial o Hidrograma A) é impraticável. 

(g.n) (IBAMA - Parecer Técnico 133/2019 – COHID/DILIC/IBAMA, p. 24 - 

Doc.02) 

304.    Nesse contexto, a equipe técnica do IBAMA – concluindo que não há como se 

testar algo quando são contundentes e claras as evidências de que impactos graves e irreversíveis 

já ocorrem com vazões bem superiores – recomenda à NESA abdicar dos hidrogramas A e B, 

suspendendo o início dos testes de seis anos. Conclui pela necessidade de iniciar 

imediatamente a avaliação do mérito do Hidrograma de Consenso, para definição de um 

pulso hídrico seguro ao Trecho de Vazão Reduzida, com objetivo de adequar vazões 

sustentáveis para a Volta Grande do Xingu, realizando-se então testes sem riscos de não-retorno. 

[Os] Testes do HC não foram iniciados oficialmente. Porém, 

considerando os apontamentos deste parecer técnico verificou-se a 

necessidade de se abdicar do teste tardio e dar início imediato à 

avaliação de mérito do HC, objeto deste documento. (g.n) (IBAMA - 
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Parecer Técnico 133/2019 – COHID/DILIC/IBAMA, p. 25 - Doc.02) 

305.    A análise antecipada do Hidrograma de Consenso é o resultado óbvio do 

advento também antecipado de impactos previstos para a fase de aplicação do Hidrograma A, e que 

pelo EIA seriam mitigados pelo Hidrograma B. O erro no diagnóstico do EIA impõe a correção 

das vazões do hidrograma artificial que deve manter o pulso de vida no rio Xingu. Portanto, 

ao afirmar a necessidade de dar início imediato à avaliação de mérito do Hidrograma de 

Consenso, o IBAMA pretende definir tecnicamente vazões seguras para a Volta Grande do 

Xingu, que garantirão uma partilha equilibrada dos recursos hídricos, conforme a 

premissa que ‘teoricamente’ sustenta o processo de licenciamento da usina. 

306.    Uma vez postergada – por decisões políticas – a análise de viabilidade da 

usina, hoje, com os impactos já em curso, a questão primordial que se coloca a este licenciamento 

é: quais as vazões seguras para operação da UHE Belo Monte? E, considerando a “ausência de 

dados hidrológicos primordiais para a construção de cenários sustentáveis”, uma vez constatada a 

impraticabilidade de aplicação do Hidrograma A e ausência de segurança para aplicação do 

Hidrograma B, diante dos impactos precoces de alta magnitude diagnosticados, ao licenciador foi 

dado se pronunciar sobre a seguinte questão: o que fazer até que se tenha um juízo de certeza 

quanto à capacidade de suporte da Volta Grande do Xingu? Ou seja, que fazer enquanto não se sabe 

o que é viável, embora já se saiba o que é impraticável? Como se verá a seguir, com base no 

princípio da precaução, o IBAMA determinou à Norte Energia a realização de Estudos 

Complementares e impôs a aplicação de um Hidrograma Provisório, até que fossem apresentados e 

analisados os novos dados. 

 

7. DAS INCERTEZAS CIENTÍFICAS SOBRE A CAPACIDADE DE SUPORTE DA VOLTA 

GRANDE DO XINGU: ESTUDOS COMPLEMENTARES E O HIDROGRAMA PROVISÓRIO 

APLICADO PELO IBAMA 

 

7.1. Dos Estudos Complementares e do hidrograma provisório imposto pelo 

IBAMA 

 

307.    Não se pode olvidar que a fragilidade dos dados técnicos para a definição do 

Hidrograma de Consenso vem sendo enfatizada pelo órgão ambiental, desde a análise formal do 
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EIA. Como visto em detalhes no item 4.1/4.2, em 2010, foi solicitado à Eletrobras a 

complementação dos estudos, para que fossem contemplados dados indispensáveis para a avaliação 

de viabilidade do hidrograma artificial proposto, incluindo “estudo multidisciplinar acerca da 

necessidade de se estabelecer uma margem de segurança em termos de vazões afluentes ao TVR 

(sempre superiores à proposta no estudo) para eventuais adequações futuras no hidrograma 

ecológico”. (IBAMA - Parecer nº. 29/2009 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, p. 10 - Doc.20). 

308.    À época, em resposta, a Eletrobrás se limitou a reproduzir as informações já 

contidas no caderno principal do EIA e deixou de apresentar estudos multidisciplinares estimando 

vazões alternativas (Atendimento ao Parecer nº. 29/2009, páginas 96 a 98 - Doc.20). Como se 

sabe, a Licença Prévia foi emitida sem atendimento destas exigências 

309.    Portanto, insuficiências do EIA, já questionadas pela equipe técnica do IBAMA 

em 2010, ora ressurgem como um limitador para auferir os níveis sustentáveis de operação da UHE 

Belo Monte. 

310.    Nesse contexto, em 04 em junho de 2019, o IBAMA encaminhou para a 

concessionária Norte Energia o ofício nº 454/2019/DILIC/IBAMA (Doc.54), concedendo o prazo de 

30 dias para que apresentasse as informações técnicas pontuadas, necessárias para avaliação 

ambiental dos níveis e vazões no Trecho de Vazão Reduzida. Então, o licenciador solicita dados 

primordiais, que permitiriam avaliar os pontos chaves de alimentação/reprodução de peixes e 

quelônios, as manchas de inundação do Trecho de Vazão Reduzida, bem como as áreas de floresta 

aluvial inundadas e o tempo de inundação. Pressupondo a existência de estudos pretéritos de 

modelagens hidrodinâmicas para o empreendimento, o IBAMA estabeleceu o prazo de 30 dias para 

apresentação das informações. 

311.    Em ofício datado de 18 de julho de 2019 (já vencido o prazo estipulado pelo 

licenciador) a empresa comunicou que estava encaminhando os documentos disponíveis no EIA e 

que não dispunha de todas as informações solicitadas, necessitando de ao menos um ciclo 

hidrológico para obter o restante. Leia-se o que se extrai da CE 0430-2019 — SSAI/NESA. 

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento ao Ofício n° 454/201 

9/COHID/CGTEF/DILIC informamos que parte dos documentos solicitados não 

estão disponíveis com o nível de detalhamento solicitado, o que demandaria o 

prazo de pelo menos um ciclo hidrológico para sua produção (após a definição 

do escopo e contratação de empresa especializada). 

Indicamos em anexo os documentos que se encontram disponíveis nos Estudos 

de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte, realizados antes do Leilão n° 

06/2009-ANEEL. Adicionalmente, apresentamos os documentos produzidos 

durante a execução do Projeto Básico Ambiental. (Norte Energia - CE 

0430/2019/SSAI/NESA - Doc.55) 
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312.    Em 08 de outubro de 2019, a Diretoria de Licenciamento do IBAMA 

encaminhou novo ofício à concessionária, reiterando o entendimento de que a empresa deveria 

dispor das informações necessárias para a avaliação de níveis e vazões no Trecho de Vazão 

Reduzida. Na oportunidade foi encaminhado também o Parecer Técnico 111/2019/DILIC/IBAMA, por 

meio do qual a equipe técnica havia avaliado os dados então entregues pela concessionária. 

313.    Chama a atenção o conteúdo do documento. Da expressão do 

licenciador é nítida a pouca colaboração da concessionária em prestar informações 

essenciais. Omissões, dados desconfigurados, aleatórios e incompletos, informações 

irreais. Leia-se o que se extrai do Parecer Técnico 111/2019/DILIC/IBAMA. 

Foram encaminhados alguns dados generalizados fazendo-se ausente 

informações dos principais igapós, igarapés, áreas de reprodução, alimentação 

e/ou refúgio da ictiofauna e dos quelônios, e de locais de pesca. 

Os dados georreferenciados na extensão KML encontram-se desconfigurados 

(IBAMA - Parecer Técnico 111/2019/DILIC/IBAMA, p.2 - Doc.56). 

O estudo sugere que o Hidrograma de Consenso só seria utilizado por 2 

meses no ano, o que não é real. Portanto, o modelo não previu as 

condições de fato críticas que impõe à região da VGX. Cabe lembrar que 

recentemente o Parecer Técnico nº 99/2019-COHID/CGTEF/DILIC (5856136) 

analisou uma Modelagem Matemática de Qualidade da Água para operação em 

pulsos da UBM prevendo-se período de estiagem de até 6 (seis) meses em 

decorrência da estiagem de 2016 [...]  

A demanda foi atendida de forma deficiente e parcial não possibilitando 

dimensionamento real dos impactos em curso na VGX [...] 

Simplesmente encaminhar dados para o Ibama, órgão licenciador, 

aleatórios e incompletos para proceder com o estudo é inverter as 

obrigações. Cabe à NESA, única responsável pelas informações, apresentar os 

dados (tabelas e mapas) de forma organizada e o Estudo hidráulico do TVR 

(inclusive do rio Bacajá com esclarecimentos sanados) ao Ibama, para que este 

proceda com a análise do material e emita seu posicionamento. 

Dada a necessidade de se avaliar os impactos socioambientais com a 

implantação do Hidrograma de Consenso pela operação da UHE Belo Monte, 

faz-se necessária a apresentação do mapeamento das manchas de inundação 

no TVR (incluindo rio Bacajá), para cenários que combinam vazões de 

referência (QMLT, QMÉD.MÍN, QMÉD.MÁX, Q90, QHidroConsenso) e 

sazonalidade nos moldes apresentado na FIGURA 01, a fim de verificar a altura 

da linha d’água nas Fase (i) e Fase (ii) e sua correlação com inundações de 

igapós e reprodução da fauna aquática e semiaquática. (g.n) (IBAMA - Parecer 

Técnico 111/2019/DILIC/IBAMA, p.3 - Doc.56). 

314.    Tal como a Eletrobras, dez anos depois, a concessionária Norte Energia 

não apresentou informações indispensáveis para avaliação da capacidade de suporte do 

rio Xingu. Porém, nos dias atuais, não é dado ao licenciador decidir com base nas 

suposições do EIA, porque a realidade emergiu como um dado concreto. E o risco de 

danos irreparáveis se afirmou como um fato presente. 
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315.    É, portanto, do monitoramento das transformações em curso, diante da 

constatação de que vazões superiores ao Hidrograma B não inundam ecossistemas chave, que a 

equipe técnica do IBAMA auferiu os riscos de agravamento e irreversibilidade dos impactos 

diagnosticados. E afirmou a importância da complementação de dados para definir vazões seguras 

para a Volta Grande do Xingu. 

Uma vez alterada a direção do fluxo e velocidade de escoamento a jusante, 

pergunta-se se uma vazão acima dos 13.000 m³/s hoje seria suficiente 

para alagar ilhas e pedrais, além de atrair a biota. É uma resposta 

ainda não possível de ser dada, restando ao Ibama aguardar a 

aquisição de dados pela NESA para um posicionamento mais adequado 

e definitivo. 

Cabe destacar que nos documentos consultados, em relação ao volume mínimo 

necessário para que haja a inundação das florestas aluviais e das formações 

pioneiras, os valores variaram desde 8.000 a 15.000 m3/s. Já o período 

mínimo necessário para que haja os processos ecológicos na fauna e flora 

nesses ambientes, variaram de 1 a 5 meses. Tais informações são 

essenciais para a determinação do hidrograma mínimo necessário para 

que os processos ecológicos da fauna e flora sejam mantidos no TVR, o 

que ainda não foram determinados. 

Foi, ainda, detectada ausência de dados de suma importância para 

realização de modelagem matemática do TVR, impedindo uma 

avaliação mais precisa das condições hidrodinâmicas assumidas no TVR 

e, consequentemente, para proposição de um hidrograma alternativo, 

que seja seguro ou menos impactante. 

É fato que o HC proposto (em especial o Hidrograma A) é impraticável. 

Contudo, ainda não há elementos para se determinar um nível mínimo 

de vazão afluente ao TVR entre tantas vazões de referência citadas nos 

documentos técnicos, que garanta impacto mínimo e aceitável aos 

biomas e ao modo de vida da população residente no trecho. 

Cabe destacar que nos documentos consultados, em relação ao volume mínimo 

necessário para que haja a inundação das florestas aluviais e das formações 

pioneiras, os valores variaram desde 8.000 a 15.000 m3/s. Já o período 

mínimo necessário para que haja os processos ecológicos na fauna e flora 

nesses ambientes, variaram de 1 a 5 meses. Tais informações são 

essenciais para a determinação do hidrograma mínimo necessário para 

que os processos ecológicos da fauna e flora sejam mantidos no TVR, o 

que ainda não foram determinados. 

No entanto, dada a inexistência de dados hidrodinâmicos do TVR, 

somente será possível uma avaliação mais detalhada a partir de 

junho/2020, quando a NESA entregará as modelagens requeridas pelo 

IBAMA em atendimento aos estudos complementares requeridos pelos Oficio 

nº 454/2019 e Parecer Técnico nº 111/2019. Tais prazos foram apresentados 

pela NESA, conforme Memória de Reunião nº 40/2019-COHID/CGTEF/DILIC 

(6403423) (IBAMA - Parecer Técnico 133/2019COHID/CGTEF/DILIC, p.24 - 

Doc.02; 

316.    Por isso, no Parecer 133/2019/DILIC/IBAMA, o IBAMA afirma a necessidade 
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de revisão precoce do Hidrograma de Consenso, pressupondo para tanto a resposta por 

parte do empreendedor às formulações do órgão ambiental, que passa a definir como 

Estudos Complementares, os quais tem como referência os seguintes questionamentos: 

• Quais eram as manchas de inundação no TVR em vazões naturais (vazões de 

referência) sazonalmente? Qual o tempo médio de permanência do NA em 

cotas elevadas no ciclo hidrológico médio?  

• Quais são as manchas de inundação no TVR em vazão regularizada 

(Hidrograma A e B) sazonalmente?  

• Quais eram os pontos chaves de alimentação/reprodução de peixes 

anteriormente à instalação do TVR? E quais eram os de quelônios? Tais pontos 

foram mantidos?  

• Qual era a área de floresta aluvial inundada periodicamente em estação de 

águas altas antes do empreendimento, e qual o tempo médio  dessas 

inundações? Qual é a área que deixou de ser inundada com a instalação do 

TVR, e qual o período máximo que essas ficam inundadas hoje? (IBAMA - 

Parecer Técnico nº 111/2019-COHID/CGTEF/DILIC, p.  1-2 - Doc.56). 

317.    Ao exigir os Estudos Complementares, o IBAMA pretendia obter dados 

concretos para a avaliação imediata do mérito do Hidrograma de Consenso. Dados sobre a 

modelagem dos impactos da aplicação do Hidrograma B na Volta Grande do Xingu, que 

permitissem identificar seus reais impactos. E auferir a sustentabilidade de sua aplicação. 

Com os Estudos Complementares, o IBAMA pretendia estar apto a avaliar também 

cenários de vazões superiores (intermediárias entre o Hidrograma B e o pulso natural do 

rio), que permitissem auferir as vazões necessárias para o início do alagamento de áreas 

essenciais e a perda de biodiversidade e de recursos ambientais decorrentes de cada uma. 

Com isso, o licenciador impunha à empresa o ônus de provar a sustentabilidade da operação de seu 

empreendimento e pretendia definir um hidrograma mínimo necessário para que os processos 

ecológicos da fauna e da flora fossem mantidos no Trecho de Vazão Reduzida. 

318.    Por inexistirem dados que atestem que a aplicação do Hidrograma B não 

tornará drásticos e irreversíveis os impactos já em curso, cabendo à concessionária fazer prova da 

modelagem desses impactos por meio dos Estudos Complementares, até que esses estudos fossem 

efetivamente apresentados e analisados pelo órgão ambiental, o IBAMA suspendeu o início da 

operação do Hidrograma de Consenso. Conforme as recomendações do Parecer Técnico 

133/2019/IBAMA e fundando no princípio da precaução, o licenciador afirmou a 

necessidade de controle excepcional das vazões do rio Xingu e determinou a aplicação de 

um Hidrograma Provisório, calculado com base nas médias mensais praticadas entre 2016 e 
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2018. 

A princípio, visto a inexistência de dados que possibilitem respostas 

seguras, essa equipe técnica recomenda à NESA abdicar ao HC A e B, 

mantendo a média mensal das vazões praticadas dos últimos 4 anos 

pós emissão da LO nº 317/2011, conforme apresentado na Figura 03 deste 

parecer. 

A sobrevivência e a manutenção de todo o ecossistema da Volta Grande 

e dos modos de vida de comunidades não podem ser objetos de testes 

quando são contundentes e claras as evidências e indicativos de 

impactos graves e irreversíveis que já ocorrem e estão em curso, 

mesmo com vazões bem superiores às do hidrograma proposto. Em 

respeito ao princípio da precaução, devem ser testados inicialmente 

modelos de hidrograma conservadores.  

Assim, pelo princípio da precaução, recomendamos que a partir de 2020 

seja aplicado um Hidrograma Provisório (conforme quadro abaixo) 

baseado nas vazões médias mensais aplicadas entre 2016 e 2018 (Figura 03) 

até que as informações solicitadas à NESA sejam apresentadas e avaliadas por 

este órgão ambiental. (g.n) (IBAMA - Parecer Técnico nº 133/2019-

COHID/CGTEF/DILIC, p. 24 - Doc.02). 

Hidrograma 

Provisório 
JAN FEV MAR ABR MAI 

  

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Vazão média mensal 

(m³/s) 
3.100 10.900 14.200 13.400 5.200 1.800 1.300 900 750 760 1.000 1.200 

319.    Com isso, o licenciador buscava evitar a imposição de um rigor hídrico mais 

severo à Volta Grande do Xingu, com o consequente agravamento dos impactos identificados, sem 

informações suficientes para garantir a sustentabilidade da operação. Garantia-se as condições de 

reversibilidade dos impactos em curso, até que as informações requisitadas do empreendedor 

fossem apresentadas e analisadas, para definição de um hidrograma seguro, tanto com relação às 

vazões afluentes, como com relação à suficiência de eventuais medidas mitigatórias adicionais. 

320.    Em abril de 2020 (passados já os meses de maior cheia), a Diretoria de 

Licenciamento comunicou oficialmente a concessionária Norte Energia quanto à necessidade de 

controle excepcional das vazões do rio Xingu. No ofício, referendado pelo Presidente do órgão 

ambiental, o Diretor de Licenciamento ressaltou que mantinha inalteradas as condicionantes 2.16 e 

2.17 da Licença de Operação, porém determinava a suspensão do início dos testes até 2021, 

posteriormente à análise técnica dos Estudos Complementares solicitados da empresa. E, por fim, 

recomendou, para o ano de 2020, a aplicação do hidrograma provisório definido no Parecer Técnico 

133/2019/IBAMA, impondo já para o mês de abril uma vazão de 10.500m³. Leia-se o que se extrai 

Ofício 212/2020/DILIC/IBAMA (Doc.57): 

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, 

encaminho oficialmente o Parecer Técnico n° 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC 
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(SEI nº 6574281), que trata da análise parcial do Plano de Gerenciamento 

Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX), para conhecimento. 

Informo que, conforme exposto no Despacho nº 7393655/2020-GABIN, a 

Presidência do Ibama acompanha o entendimento da DILIC, consignado no 

Despacho nº 7343252/2020-DILIC, e decide pela aplicação, no ano de 2020, 

de vazão média superior ao Hidrograma B no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) 

da UHE Belo Monte. Nesse sentido, indica para o mês de abril vazão média de 

10.500 m³/s e para os meses subsequentes as vazões médias sugeridas pela 

equipe técnica, conforme quadro apresentado no final do referido Parecer 

Técnico n° 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC. 

321.    Face à decisão que ordenou a aplicação desse hidrograma provisório, a 

concessionária Norte Energia interpôs recurso administrativo e requereu a concessão de efeito 

suspensivo, para que lhe fosse garantido implementar o Hidrograma de Consenso antes e durante a 

análise dos Estudos Complementares em curso. Estudo esse que, destaque-se, ela ainda não havia 

entregue. O que lhe permitiria manter vazões residuais do Hidrograma B para a Volta Grande do 

Xingu, a despeito de todas conclusões já mencionadas quanto a impactos não previstos e não 

mitigados. 

322.    Ao apreciar o pedido da concessionária, o Diretor de Licenciamento sugeriu à 

presidência o acatamento parcial. Ponderou que se tratam dos meses de maior seca, com pouca 

discrepância entre as vazões estabelecidas no Hidrograma B e as do Hidrograma Provisório. E 

concordou que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso para os dois meses subsequentes 

(agosto e setembro), ressaltando a importância de que se cobrasse da empresa a apresentação dos 

Estudos Complementares. 

11. Considerando a situação de equivalência entre os hidrogramas A, B e o 

alternativo para os dois próximos meses, e considerando o pedido de 

suspensão requerido no recurso administrativo da empresa Norte Energia S.A, 

entendo que não há prejuízo para a suspensão requerida. Portanto, concordo 

com a suspensão do consignado no Despacho no 7343252/2020- DILIC e Ofício 

nº. 212/2020/COHID/CGTEF/DILIC, mas sugiro a Vossa Senhoria que 

determine a Norte Energia que apresente nos próximos 60 (sessenta) 

dias as complementações requeridas por este Instituto, conforme 

consignado no Parecer Técnico n°. 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC (SEI n. 

6574281), sob pena de revogação deste despacho de efeito suspensivo. 

(g.n)(IBAMA - Despacho nº. 8053083/2020-DILIC - Doc.58). 

   O expediente fora integralmente acatado pelo Presidente do IBAMA. 

2. Acato o Despacho no 8053083/2020-DILIC, e mantenho a decisão exarada 

no Despacho no 7393655/2020-GABIN, de 13/04/2020, o qual informou à 

empresa acerca da implementação do hidrograma diferente ao estabelecido nas 

condicionantes 2.16 e 2.17 da LO no 1317/2015, e estabeleceu que os testes 

previstos para a implementação do Hidrograma de Consenso (A e B) deveriam 

ter início somente a partir do ano de 2021, após análise técnica dos estudos 

complementares solicitados a empresa. 
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3. Deste modo, conforme sugerido no Despacho no 8053083/2020-DILIC, 

informe-se ao empreendedor quanto a situação de equivalência entre os 

hidrogramas A, B e o alternativo para os dois próximos meses e determino que 

a Norte Energia apresente nos próximos 60 (sessenta) dias as 

complementações requeridas por este Instituto, conforme consignado no 

Parecer Técnico no 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC (6574281), sob pena de 

revogação deste despacho de efeito suspensivo. (IBAMA - Despacho nº. 

8053741/2020-GABIN - Doc.59). 

323.    A empresa Norte Energia, então, ingressou judicialmente contra a decisão do 

IBAMA, tendo impetrado o Mandado de Segurança nº. 1055452-94.2020.4.01.3400/DF, por 

meio do qual pretendia a revisão de ato administrativo, para estender o efeito suspensivo do recurso 

administrativo para o restante do ano de 2020, de modo que tivesse permissão para aplicar o 

Hidrograma B também nos meses de outubro, novembro e dezembro. A concessionária argumentou 

que a decisão do IBAMA, ao impor um hidrograma alternativo, implicaria em ajuste indevido nas 

condicionantes 2.16 e 2.17 da Licença de Operação e alteração do conceito referente ao Hidrograma 

de Consenso, concebido a partir do Estudo de Impacto Ambiental. O que, segundo a empresa, 

colocaria em risco a eficácia do Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte. 

324.    Uma vez denegada liminarmente a segurança em primeira instância, em grau 

de recurso, o Desembargador Federal do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região intimou o órgão 

ambiental para que apresentasse esclarecimentos sobre a controvérsia dos autos. 

325.    Por meio das informações prestadas pela Procuradoria Federal 

Especializada ao TRF1, o IBAMA destacou que a medida adotada por seu presidente é 

exercício legítimo do poder de polícia ambiental, e que resultou de diagnóstico de que 

vazões superiores às do Hidrograma B, durante a fase inicial ou de transição de operação 

da usina, haviam resultado na ocorrência de impactos acima do previsto no EIA, o que 

teria demandado intervenções urgentes com vistas à mitigação dos impactos. A 

Procuradoria Federal ainda destacou que no caso haveria um periculum in mora reversum, pois, 

em se mantendo o Hidrograma de Consenso, o impacto ambiental esperado seria a perda 

da manutenção da biodiversidade do Trecho de Vazão Reduzida. Leia-se o que se extrai da 

referida Informação Técnica/PFE-IBAMA: 

8.1. Quais as razões técnicas que justificam o Despacho nº 8053741/2020-

GABIN, que versa sobre a suspensão do Hidrograma de Consenso da UHE BELO 

MONTE? 

R- Em relação ao primeiro quesito, evidencia-se o apresentado nesta Nota que 

traz à luz trechos do Parecer Técnico 133 (6574281), que identificou 

impactos acima do previsto pelo EIA, o que indicou a necessidade 

urgente de intervenções com vistas a mitigação/compensação dos 

impactos identificados[...] 

Consoante se observa, trata-se de ação relevante envolvendo o legítimo 
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exercício do poder de polícia do IBAMA no que tange ao gerenciamento 

dos impactos ambientais, que é realizado a todo momento no curso do 

licenciamento. Nessa perspectiva, é conferido à autarquia ambiental realizar 

ajustes ao longo do procedimento visando a garantir a continuidade da 

manutenção da qualidade ambiental local, sem olvidar do princípio do 

desenvolvimento sustentável. 

Assim, observa-se que a concessão do efeito suspensivo ao pedido de 

reconsideração, além de não encontrar previsão legal, configura, no 

caso dos autos, periculum in mora inversum. Relembra-se que o 

impacto ambiental esperado é a possível perda da manutenção da 

biodiversidade do Trecho de Vazão Reduzida - TVR, considerando a 

situação identificada de impactos acima do previsto no EIA, com 

intensificação desses impactos na área de influência do TVR. Portanto, 

controlar as vazões da Volta Grande do Xingu tem o objetivo de mitigar os 

impactos ambientais esperados na qualidade da água, ictiofauna, vegetação 

aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de vidada população da Volta 

Grande. (g.n) (IBAMA - Informação Técnica/PFE-IBAMA - Doc.60). 

326.    O IBAMA juntou, ainda, aos autos do Mandado de Segurança a Nota Técnica 

nº. 18/2020/COHID/CGTEF/DILIC, da Coordenação de Hidrelétricas, a qual explicou a necessidade 

dos Estudos Complementares, tendo em vista a ocorrência de impactos de magnitudes superiores 

àqueles previstos no EIA, mesmo com vazões mais elevadas do que as estipuladas para o 

Hidrograma de Consenso. Destacou que o Parecer Técnico 133/2019/DILIC/IBAMA concluiu pela 

“inexistência de dados para avaliar qual é a vazão mínima necessária para não comprometer a biota 

aquática e a segurança alimentar das comunidades residentes no TVR”. E concluiu que: 

Assim, considerando que já haviam impactos relatados no TVR, tanto pelas 

comunidades quanto pelos próprios dados de monitoramento apresentados pela 

Norte Energia, a equipe propôs um Hidrograma provisório baseado nas vazões 

médias mensais aplicadas entre 2016 (início do enchimento) a 2018 até que as 

informações e estudos solicitados à Norte Energia fossem apresentados em 

2020 e avaliados pelo Ibama. 

4.27. A proposição da equipe foi acatada em despacho da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental [...] 

A Presidência do Ibama acatou a posição da Diretoria e informou que o 

Hidrograma alternativo deveria ser praticado ao longo do ano de 2020 até a 

apresentação e análise de estudos complementares no TVR a serem 

apresentados pela empresa NESA ao Ibama até novembro de 2020.[...] 

Considerando que: 

I - Os resultados do monitoramento na região indicam que os 

impactos no TVR apresentam magnitude maior daquela indicada no 

EIA; 

II - Que há relatos das comunidades na região do TVR sobre 

impactos na atividade pesqueira e ictiofauna, em consonância com 

os resultados do monitoramento; 

III - Que não há dados suficientes para avaliar se o "Hidrograma 

de Consenso" é seguro para a biota aquática e segurança alimentar 
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das comunidades indígenas e ribeirinhas; e 

IV - Que são necessários estudos adicionais para dar andamento à 

análise da adequabilidade do "Hidrograma de Consenso"; 

5.2. É posição do Ibama que é necessária a apresentação e avaliação 

dos estudos complementares solicitados antes de deliberar se as 

vazões do "Hidrograma de Consenso" são suficientes para garantir a 

qualidade ambiental no TVR. (g.n)(Nota Técnica nº. 

18/2020/COHID/CGTEF/DILIC - Doc.61). 

327.    Após as informações prestadas pela Procuradoria Federal Especializada do 

IBAMA, o Tribunal Regional Federal da 1º Região proferiu decisão que negou a antecipação dos 

efeitos recursais pleiteada pela concessionária Norte Energia. A r. decisão afirma o princípio da 

precaução, a importância do controle ambiental realizado pelo IBAMA e conclui que a 

concessionária não tem direito adquirido a realização de testes do Hidrograma de 

Consenso, cabendo a ela o ônus de provar que as consequências de suas atividades não 

extrapolam os limites ambientais. 

Os dados apontados pelo órgão ambiental são no sentido de que há uma piora 

nas condições ambientais da área, situação que leva à possibilidade de 

alteração das condicionantes constantes da Licença de Operação. 

Assim, tem-se que, no caso dos autos, devem ser aplicados os princípios 

da prevenção, da precaução e da inversão do ônus da prova, como 

elementos fundantes destas razões de decidir.[...] 

O princípio da precaução tem também uma outra consequência, qual 

seja, implicar na inversão do ônus da prova, impondo ao empreendedor 

o dever de provar que a sua atividade questionada não causa ou não 

está causando danos ao meio ambiente, ou, no caso dos autos, de que 

as consequências aferidas com a implementação do empreendimento 

estão contidas dentro das previsões constantes do Estudo de Impacto 

Ambiental apresentado. [...] 

Assim, ao fim e ao cabo, a conclusão que se chega é que o órgão 

ambiental não ultrapassou quaisquer dos seus limites administrativos 

no tocante à sua competência para realizar, justificadamente, 

alterações no hidrograma constante da Licença de Operação do 

empreendimento em questão, notadamente diante da existência de 

riscos ao meio ambiente. Vale dizer, não há, neste momento de cognição 

sumária, a identificação da prática de qualquer ato que possa ser imputado 

coator ou violador de direito líquido e certo do impetrante. 

Entendo, também, que foi devidamente justificada a alteração do referido 

hidrograma, diante de fatos e dados, bem como da incidência dos princípios da 

precaução e da prevenção que implicaram, ao contrário da paralização da 

atividade, no ajuste de pequeno aumento de vazão para o Trecho de Vazão 

Reduzida do Rio Xingu, mantendo o funcionamento do empreendimento, repita-

se, com pequenos ajustes, durante o período de 3 (três) meses. 

Cabe ainda referir que os Hidrogramas A e/ou B, não constituem 

direito adquirido pelo empreendedor, uma vez que estes são testes, 

com duração de 6 anos, para que seja possível aferir as consequências 
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do empreendimento, discussão esta, aliás, que se vincula com a própria 

natureza jurídica do licenciamento ambiental, que, no ponto, ostenta 

similitude com a autorização administrativa, dada a sua possibilidade de 

mudança, diante das alterações fáticas do meio ambiente e da obrigação 

constitucional de mantê-lo equilibrado para as presentes e futura gerações (art. 

225 da CF/88). 

Por fim, tem-se que eventual restabelecimento administrativo do 

hidrograma de consenso (Hidrogramas A e B), em detrimento do 

chamado Hidrograma Alternativo também é possível, diante da 

incidência do princípio da precaução, bastando que o empreendedor 

demonstre, dentro da seara da inversão do ônus da prova e após 

análise percuciente do órgão ambiental, que as consequências de sua 

atividade não extrapolaram as previsões contidas dentro do Estudo de 

Impacto Ambiental que apresentou para fins de obtenção do 

licenciamento ambiental. 

Ante o exposto, não diviso presentes elementos que justifiquem a concessão da 

tutela de urgência recursal, razão pela qual a indefiro.(g.n) 

328.    Em obediência às decisões administrativas do IBAMA e não tendo obtido êxito 

no Mandado de Segurança, a UHE Belo Monte teve que operar o Hidrograma Provisório definido no 

Parecer Técnico 133/2021/IBAMA, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Devendo, 

então, apresentar os Estudos Complementares, pendentes desde julho de 2019. 

329.    Os Estudos Complementares – com objetivo de obter dados primordiais para 

verificação do potencial de inundação das vazões a serem vertidas para a Volta Grande do Xingu, 

bem como da identificação das principais áreas de reprodução e desova – possuem três eixos: (i) 

Sensoriamento Remoto Orbital para identificação das manchas de inundação; (ii) Modelagem 

Hidrodinâmica Bidimensional, e; (iii) Componente Biótico, consistente na identificação e 

caracterização dos ambientes-chave das áreas alagáveis para a alimentação e reprodução de peixes 

e quelônios. 

330.    O relatório com dados sobre os dois primeiros eixos foi apresentado pela 

concessionária ao IBAMA, em 14 de dezembro de 2020. O terceiro eixo começará a ser elaborado “a 

partir da segunda quinzena de dezembro [de 2020], e conforme metodologia anuída por este 

Instituto, cada um dos 16 compartimentos amostrais terá a duração de um ciclo hidrológico 

completo, que seja, 12 (doze) meses”, segundo expediente da Norte Energia (Norte Energia - CE 

0991/2020-SSAI - Doc.62). 

331.    Em 05 de janeiro de 2021, a Diretoria de Licenciamento do IBAMA 

encaminhou à concessionária o Ofício 01/2021/DILIC, por meio do qual comunicou que o 

hidrograma alternativo proposto pelo IBAMA deveria ser mantido para o mês de janeiro 

de 2021, com vazão média de 3.100m³/s, considerando que a empresa havia apresentado parte 

dos Estudos Complementares somente em 14 de dezembro de 2020 e que a análise técnica do 
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órgão licenciador seria concluída até o final de janeiro. 

1. Em continuidade ao licenciamento ambiental do empreendimento UHE Belo 

Monte, informo a Vossa Senhoria que este Instituto decidiu que para o mês de 

janeiro de 2021 deve vigorar a vazão média mensal para o TVR de 3.100 m 

3/s, a ser adotada a partir de 05/01/2021, considerando, para tanto, o previsto 

no art. 19 da Resolução Conama 237/1997 e a condicionante 2.16, alínea "b" 

da Licença de Operação n o 1.317/2015 (1a Retificação), que prescreve o 

controle das vazões da Volta Grande do Xingu com o objetivo de mitigar 

impactos no TVR. 

2. Na oportunidade, lembro que a Norte Energia encaminhou ao Ibama a Carta 

CE 0991/2020-SSAI, de 14 de dezembro de 2020, em que indicou que foram 

iniciados os levantamentos de campos do componente biótico dos Estudos 

Complementares do TVR da UHE Belo Monte, com o objetivo de avaliar a 

influência do Hidrograma sob os ambientes terrestres sazonalmente alagados e 

a biota diretamente associada a eles. Anota-se, também, que a empresa 

apresentou ao Ibama os estudos complementares referidos ao Sensoriamento 

Remoto Orbital e a Modelagem Hidrodinâmica Bidimensional. 

3. Os estudos referidos ao Sensoriamento Remoto Orbital e à Modelagem 

Hidrodinâmica Bidimensional estão sendo analisados pelo Ibama, com previsão 

de conclusão da análise até o final do mês de janeiro do ano corrente, 

considerando também a análise do apresentado no Ofício 423/2020/SEMME 

(8972396). Neste sentido, para o mês de janeiro do ano de 2021 deve, 

provisoriamente, ser continuado o hidrograma alternativo proposto pelo Ibama 

no ano passado para a vazão média indicada para o mês de janeiro de 3.100 m 

3/s, considerando, para tanto, o aguardo da conclusão das análises técnicas 

que visam subsidiar o Instituto, e orientar acerca da possível necessidade de 

ajustes nas medidas de mitigação e compensação. 

4. As vazões a serem adotadas para os meses subsequentes do ano de 2021 

serão objeto de deliberação por parte deste Instituto, a partir da conclusão da 

análise descrita no parágrafo anterior deste expediente (IBAMA - Ofício 

01/2021/DILIC - Doc.63). 

332.    No dia 1º de fevereiro de 2021, o Ibama concluiu a análise dos dois primeiros 

eixos dos Estudos Complementares. E, como se verá a seguir, a equipe apontou diversas 

incongruências, omissões e falta de independência técnica. E, reputando-os insatisfatórios, 

recomendou com veemência fossem devolvidos para correções e complementação (IBAMA - Parecer 

Técnico nº. 17/2021-COHID/CGTEF/DILIC - Doc.03).  

 

7.2. Das análises técnicas sobre os Estudos Complementares 

 

333.    Está demonstrado que, desde junho de 2019, o licenciador aguarda da Norte 

Energia a apresentação de dados que permitam a definição de cenários sustentáveis para a partilha 

das águas do rio Xingu. Como visto, em outubro de 2019, o Parecer 111/2019/DILIC/IBAMA teceu 
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diversas críticas ao produto então entregue pela Norte Energia. Uma resposta “deficiente” e 

“parcial”, com dados “aleatórios”, “incompletos” e “genéricos”, que impossibilitaram a avaliação 

pretendida pelo licenciador, o que impôs à equipe técnica do IBAMA a definição de um hidrograma 

provisório, “baseado nas vazões média mensais aplicadas entre 2016 e 2018, até que as 

informações solicitadas à NESA sejam apresentadas e avaliadas”. (IBAMA - Parecer 

133/2019/IBAMA/DILIC - Doc.02) 

334.    Nesse contexto, a leitura do Parecer Técnico 17/2021/DILIC/IBAMA – 

concluído em 1º de fevereiro de 2021 –, por meio do qual o órgão ambiental analisa os dois 

primeiros eixos dos Estudos Complementares, deixa evidente a resistência do empreendedor em 

produzir os dados que deveriam subsidiar a definição de vazões sustentáveis para a operação da 

usina. 

335.    Com relação ao Primeiro Eixo (Sensoriamento Remoto Orbital), que tem por 

objetivo identificar e quantificar as manchas de inundação no TVR por meio do imageamento por 

satélite, a equipe técnica do IBAMA avaliou que: 

O estudo NÃO está satisfatório e requer complementações de dados e 

esclarecimentos. 

Essa análise não considerou satisfatória as respostas dadas aos 

questionamentos 1, 2 e 4 do Parecer Técnico 111/2019, principalmente por 

faltar compatibilidade entre dados apresentados pelo relatório e os observados 

pelo parecer, e pela falta de independência técnica dos dados (g.n) (IBAMA - 

Parecer Técnico nº. 17/2021-COHID/CGTEF/DILIC - Doc.03). 

336.    Ademais, o IBAMA identificou que o empreendedor novamente se 

absteve de apresentar uma análise de cenários com vazões superiores às do Hidrograma 

de Consenso, que permitiria identificar o ponto de início da inundação das planícies e 

demais áreas essenciais. 

Outra importante questão levantada era se ao aumentar a vazão do 

TVR além do HC qual seria o comportamento hidrodinâmico em cenário 

sob intervenção. NENHUMA simulação com vazões acima dos 

8.000m³/s foi realizado para o cenário de rio com barramento. (g.n) (p. 

19) 

Também não foi respondido se instituir vazões superiores ao HC sobre a 

proposta de um hidrograma alternativo, esta seria capaz de estabelecer as 

condições mais próximas aos naturais garantindo o equilíbrio ambiental 

necessário [...] (g.n) (IBAMA - Parecer Técnico nº. 17/2021-

COHID/CGTEF/DILIC, p.19 - Doc.03). 

337.    O Segundo Eixo – a Modelagem Hidráulica Bidimensional – foi também 

duramente criticado pelo IBAMA, por suas omissões, fragilidades e incongruências. 

O que se observou de maneira geral foi que o denominado estudo 
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complementar esteve mais amarrado ao processo comparativo entre 

resultados recentes com aqueles do EIA com fins nítidos de 

REFERENDAR resultados pretéritos, que buscar independência e 

isonomia técnica. Se gastou mais tempo em explicar o EIA que gerar 

uma base de dados mais segura e mais explorada, capaz de eliminar as 

fragilidades das informações. 

Faltou dados de base para teste e comprovação dos resultados, faltou 

esclarecimentos como fontes, origem de dados, faltou clareza na redação do 

texto, citações sem resultados e discussões (p. 19) 

Por fim, verificou-se conclusões com base em especulações sobre 

garantias de manutenção de ambientes aquáticos sob vazões do 

hidrograma de teste sem dados dos estudos bióticos, que ainda se 

encontram em andamento. (g.n) (IBAMA - Parecer Técnico nº. 17/2021-

COHID/CGTEF/DILIC, p.19 - Doc.03). 

338.    A equipe técnica também considerou esse Eixo não satisfatório, apontou a 

incompatibilidade entre o que fora solicitado e os dados que foram apresentados. E novamente 

criticou a “falta de independência técnica dos dados” (p. 19). 

339.    Ao final, reiterou o risco de agravamento das alterações ambientais 

detectadas durante a “fase inicial ou de transição” e considerando insuficiente o 

documento apresentado pela Norte Energia, recomendou que o documento fosse 

devolvido à empresa, pois inadequado ao que se destinava. 

Deve-se sempre lembrar que os impactos ambientais em curso estão 

sendo observados sob vazões superiores ao teto do Hidrograma B, 

indicando que as condições de degradação ambiental podem piorar 

com a implementação definitiva das vazões alternadas do hidrograma 

de teste. Por isso e pelas motivações acima, esse parecer não 

considera adequada a abordagem dada pelo relatório técnico, 

sugerindo sua DEVOLUÇÃO e readequação (IBAMA - Parecer Técnico nº. 

17/2021-COHID/CGTEF/DILIC, p.19 - Doc.03). 

340.    Por solicitação do Ministério Público Federal, os Estudos Complementares 

apresentados pela concessionária Norte Energia foram submetidos à avaliação dos renomados 

pesquisadores que, reunidos junto ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, haviam publicado suas 

pesquisas sobre as transformações em curso na Volta Grande do Xingu, em 2019. 48 

 
48 

O Parecer Técnico nº. 01/2021 foi elaborado por: Dr. Alberto Akama - Museu Paraense Emílio Goeldi, especialista em 

Zoologia, com ênfase em Sistemática de Siluriformes Neotropicais e Conservação das Espécies Animais; Dr. André Oliveira 
Sawakuchi – Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, especialista em Sedimentologia, Geologia do Quaternário 
e mudanças ambientais na Amazônia e sua relação com a biodiversidade;Dra. Camila C. Ribas - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, especialista em biogeografia e evolução da biodiversidade na Amazônia;Dra. Cristiane Costa Carneiro 
- Ministério Público Federal, especialista em ecologia aquática com ênfase em quelônios;Dr. Eder Mileno Silva De Paula - 
Universidade Federal do Pará, especialista em Geografia Física, Hidrogeografia, Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto;Dr. Fernando D’Horta – Pesquisador Associado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, especialista em 
Zoologia e Genética com ênfase em Ornitologia e Biogeografia Histórica, com experiência em análise de impactos ambientais 
sobre a biota terrestre; Dr.JansenZuanon - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, especialista em ecologia de peixes 
amazônicos; Dr. Juarez Pezzuti – Universidade Federal do Pará, especialista em ecologia, etnoecologia e manejo de fauna, 
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341.    No Parecer Técnico 01/2021/MPF, os especialistas constataram a ausência de 

parte essencial nos Estudos Complementares, uma vez que não há nenhuma informação sobre os 

cenários de vazões superiores ao Hidrograma B, solicitados pelo IBAMA e imprescindíveis para a 

definição de hidrogramas sustentáveis para o Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu. 

No relatório não são apresentadas estimativas de área de alagamento 

no largo intervalo entre vazões de 8.546 e 17.294 m3/s (Anexo 7). 

Apenas de posse dessas informações será possível identificar em quais 

intervalos de aumento de vazão acontece maior incremento no 

alagamento de cada tipo de ambiente. Este diagnóstico é fundamental 

para que se avalie em que descarga o alagamento realmente começa. 

A modelagem hidrodinâmica, portanto, deveria ter incluído cenários para 

diversas vazões acima de 8000m3 /s, considerando a implementação de 

hidrogramas de forma mais gradual, com o devido acompanhamento dos 

impactos. Nessa perspectiva, seria fundamental conhecer a extensão das áreas 

alagadas sob vazões entre 10000m3 /s e 16000m3 /s (para integração com os 

cenários gerados para vazões de ~17000 e 20000 m3 /s), possibilitando a 

avaliação gradual dos efeitos de implementação de um hidrograma que 

atendesse aos princípios da prudência e da precaução. (g.n) (MPF - Parecer 

Técnico 01/2021 - Doc.64). 

342.    Embora os Estudos Complementares tenham omitido as estimativas de 

alagamento de cenários intermediários que permitiriam avaliar hidrogramas ambientalmente 

seguros, de posse das manchas de inundação dos Hidrogramas A e B, os especialistas afirmaram 

que o resultado da modelagem hidrodinâmica apresentada no Relatório Técnico dos Estudos 

Complementares da Norte Energia permite hoje avaliar com maior grau de detalhe as premissas do 

Hidrograma de Consenso e seus possíveis efeitos socioambientais na Volta Grande do Xingu. 

343.    E, considerando as manchas de inundação do Hidrograma de Consenso, foi 

possível estimar a superfície do leito do rio que será inundada pelas respectivas vazões máximas dos 

Hidrogramas A e B, estando constatada a perda de 40 e 31% da mancha de inundação, 

respectivamente, o que resultará em perda mínima da floresta aluvial de 80% para o Hidrograma A 

e de 70% para o Hidrograma B. Com isso, os especialistas estimam que 70% da floresta aluvial não 

será inundada em nenhum momento do ano, por qualquer dos Hidrogramas. Destacam que se trata 

de uma estimativa mínima, tendo em vista a omissão dos estudos quanto a fatores importantes 

além da lâmina d’água, como a profundidade e o tempo de inundação. 

De acordo com os Estudos Complementares, as vazões máximas dos 

hidrogramas A (4000 m3/s) e B (8000 m3/s) resultam respectivamente em 

 
com ênfase em répteis aquáticos; Dr. Ingo D. Wahnfried - Depto. de Geociências, Instituto de Ciências Exatas, Universidade 
Federal do Amazonas, especialista em hidrogeologia; Dr. Renato Paes de Almeida - Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo, especialista em dinâmica fluvial, com experiência em rios amazônicos; Colaborou com a avaliação dos impactos 
sobre a vegetação aluvial o Dr. Florian Wittmann – Karlsruhe Instituteof Technology, especialista  em Ecologia vegetal e 
Fitogeografia, que vem atuando principalmente nos seguintes temas: Amazonas, florestas inundáveis, várzea, sucessão, 
diversidade, manejo florestal, sensoriamento remoto, regeneração florestal, biomassa, estoques de carbono, e ecologia de 
populações. 
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manchas de inundação com 34847 e 39320 ha (Quadro 36, pág. 142 do 

Relatório Técnico dos Estudos Complementares, documento NE-PR-SSAI-0268-

0-RT). A mancha de inundação para a vazão média máxima histórica 

considerada nos Estudos Complementares (20423 m3/s) é de 56938 ha 

(Quadro 35, pág. 141). Assim, os hidrogramas A e B levam à perda imediata de 

pelo menos 40 e 31% da mancha de inundação. Ressalta-se que esta 

estimativa não considera a espessura da lâmina d´água e permanência da 

inundação, fatores essenciais para o funcionamento dos ecossistemas de 

inundação sazonal (MPF - Parecer Técnico 01/2021, p. 3-4 - Doc.64). 

Em relação à Floresta Ombrófila Densa Aluvial, a área estimada para a vazão 

média histórica dos meses de março, abril e maio (17294 m3/s), considerada 

como referência da extensão da floresta aluvial, foi de 14811 ha enquanto que 

as áreas máximas alagadas no mês de abril foram de 2981 e 4389 ha, 

respectivamente para os hidrogramas A (4000 m3/s) e B (8000 m3/s). 

Portanto, as perdas de floresta aluvial seriam de 80% para o hidrograma A e 

70% para o hidrograma B. Contudo, estas estimativas representaram perda 

mínima, já que envolvem a comparação entre as vazões máximas dos 

hidrogramas A e B e a vazão média do período definido como cheia (março, 

abril e maio) nos Estudos Complementares (MPF - Parecer Técnico 01/2021, p. 

4 - Doc.64). 

Além disso, mesmo a vegetação (florestal ou arbustiva) das áreas que 

permanecerão sendo alagadas periodicamente deverão ser impactadas pela 

implantação dos Hidrogramas A e B. Isso ocorre pois a composição e estrutura 

dessas formações também são influenciadas pelo tempo em que a vegetação 

permanece total ou parcialmente inundada, assim como pela altura da coluna 

d'água. Considerando que tanto tempo como nível de inundação serão 

severamente alterados nos cenários previstos por estes hidrogramas, são 

esperadas mudanças importantes nessas comunidades (MPF - Parecer Técnico 

01/2021, p. 10 - Doc.64).. 

344.    Os pesquisadores analisam as consequências da seca permanente de 

70 a 80% da floresta aluvial e descrevem alterações severas irreversíveis na Volta Grande 

do Xingu, para os diversos componentes do ecossistema, caso implementado o 

Hidrograma de Consenso. Prospectam a morte massiva da floresta aluvial, com a perda de 

habitats lóticos e de pedrais, com drásticos reflexos nas cadeias alimentares. 

A seca permanente (ou seja, o não alagamento em nenhum momento 

ao longo do ciclo hidrológico anual) tem como consequência, a longo 

prazo, a morte da floresta de igapó. 

Espécies de árvores de igapó, como Swartzia spp., Eschweilera spp., 

Macrolobium spp., Aldina spp., e outras espécies arbóreas indicadoras nas 

cotas entre 50-270 dias de inundação por ano irão sofrer mortalidade em 

massa. Esta mortalidade começará, nos primeiros indivíduos, entre 3-5 anos 

após a alteração do regime natural de inundação, e deverá continuar ocorrendo 

durante os 20 anos seguintes (Assahira et al. 2017, Resende et al. 2020). Estas 

espécies não conseguirão mais regenerar/competir sem inundação periódica, e 

serão localmente extintas. Por serem bem adaptadas às inundações periódicas, 

estas espécies são extremamente vulneráveis às secas severas e/ou 

permanentes (Fontes et al. 2020), de modo que serão substituídas, 

gradualmente, por espécies secundárias de terra firme, provenientes do terraço 
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fluvial e/ou áreas elevadas adjacentes, como a palmeira Attalea spp. (Rocha et 

al. 2019, Lobo et al. 2019). O resultado será a perda de espécies localmente 

endêmicas em florestas aluviais e, uma significativa perda para as cadeias 

alimentares, especialmente pela supressão da oferta regular e previsível de 

frutos e diásporos, que servem de alimento para muitas espécies de peixes 

(além de outros animais, incluindo aves, quelônios e mamíferos aquáticos e 

terrestres). 

A quebra de conectividade causada pelo complexo hidrelétrico de Belo Monte 

pode significar o isolamento entre populações a montante e a jusante do 

reservatório gerado pela barragem Pimental. Essas subpopulações isoladas a 

montante do reservatório podem não ter variabilidade genética suficiente para 

sobreviver em médio e longo prazo (Thom et al. 2020). Os impactos sobre as 

espécies de ambientes aluviais, portanto, se manifestará em área muito 

superior àquela diretamente afetada pelo empreendimento. 

É importante enfatizar, ainda, que neste cenário de vazão profundamente 

alterada, um fator crucial será reproduzir o regime hidrológico natural 

considerando a sua previsibilidade e regularidade temporais: todas as espécies 

arbóreas das áreas alagáveis amazônicas estão adaptadas ao pulso de 

inundação regular e previsível, com a sua fenologia vegetativa (troca de folhas) 

e reprodutiva (produção de flores & frutos), entre outras adaptações mais 

específicas, como adaptações morfo-anatômicas. Se o regime natural não 

for reproduzido de forma adequada (em regularidade, previsibilidade e 

amplitude), os genótipos não podem reagir às mudanças fenológicas - 

o resultado será a fisiologia alterada, o que resulta em perda de 

produtividade, problemas na estocagem de reservas e perdas no 

potencial regenerativo, fatores que levam, em soma, à morte dessa 

vegetação em médio a longo prazo. Importante mencionar que, uma 

vez iniciado este processo, a área deverá permanecer sem cobertura 

florestal, pois nenhuma espécie Amazônica poderá se estabelecer em 

paisagem dominada por regime de inundação imprevisível. (g.n) (MPF - 

Parecer Técnico 01/2021, p. 10-11 - Doc.64). 

Quanto às formações pioneiras arbóreo-arbustivas que crescem em pedrais, 

cuja proporção que será sujeita à seca permanente não foi quantificada no 

modelo, a ausência de alagamento anual também pode causar perda 

significativa de biodiversidade vegetal. [...] Estas formações contêm um 

elevado número de espécies endêmicas. Com a vazão diminuída, parte 

significativa dos indivíduos corre o risco de perder o contato com a água, o que 

resultará em elevadas taxas de mortalidade. Este processo não é reversível, já 

que nenhuma espécie arbórea-arbustiva será capaz de se estabelecer nestes 

habitats no futuro. Muitas destas espécies produzem frutos que compõem a 

dieta de peixes, quelônios e mamíferos aquáticos (como as mirtáceas 

Myrciariadubia, Eugenia spp.) (MPF - Parecer Técnico 01/2021, p. 10 - Doc.64). 

345.    O documento explica, ainda, que mesmo com as limitações dos estudos 

apresentados pela Norte Energia para “subsidiar cenários de hidrogramas possíveis”, está 

demonstrado que a implementação dos Hidrogramas A e B provocaria o fim do pulso de inundação 

na maior parte dos ambientes alagáveis da Volta Grande do Xingu. E promovem uma avaliação 

comparativa com o EIA, questionando a análise tardia desses dados, e concluem que: 

Os resultados apresentados nos Estudos Complementares parecem 
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contradizer as premissas que sustentam as vazões mínimas e máximas 

postuladas pelos Hidrogramas A e B [inundação satisfatória dos pedrais e 

inundação das ilhas e florestas aluviais, respectivamente] (p. 16-19). 

Estes modelos deveriam ter sido realizados à época do EIA (2009), inclusive 

para subsidiar cenários de hidrogramas possíveis e a própria viabilidade 

financeira do empreendimento considerando desvios menores da água da Volta 

Grande. O texto dos Estudos Complementares sugere que os resultados 

corroboram o EIA (2009), que os teria preconizado “em termos 

qualitativos” (pág. 145). O que o modelo hidrodinâmico de fato 

demonstra é que as vazões dos Hidrogramas A e B se mostram 

ecológica e socioambientalmente inviáveis, incapazes de manter as 

funções ecológicas, a reprodução do modo de vida e a qualidade de 

vida dos ribeirinhos e indígenas, e evitar o desaparecimento de 

diversas espécies, provocando inclusive extinções biológicas. Mesmo 

com suas limitações e a necessidade de correções e de novas modelagens, o 

que fica demonstrado é que a implementação dos Hidrogramas A e B 

provocaria o fim do pulso de inundação na maior parte dos ambientes 

alagáveis, o que levaria à degradação destes ambientes, a uma drástica 

redução dos estoques pesqueiros, do desaparecimento de diversas 

espécies, algumas endêmicas, e do comprometimento da segurança e 

da autonomia alimentar das populações indígenas e ribeirinhas, assim 

como das suas fontes de renda provenientes da pesca de consumo e 

ornamental. (g.n) (MPF - Parecer Técnico 01/2021, p. 14 - Doc.64). 

346.    Explicam que o controle de vazões conduzido com base no princípio da 

precaução deve realizar redução progressiva das vazões em ciclos bianuais. E recomendam o ajuste 

imediato da vazão mínima de cheia para que porcentagem suficiente da área de ambientes alagáveis 

seja inundada todo ano com permanência durante o período de cheia, o que se faz necessário e 

urgente para a manutenção de ambientes locais e de conectividade ao longo dos ambientes 

alagáveis do rio Xingu, bem como preservar os serviços do ecossistema para as populações 

humanas. 

As mudanças hidrodinâmicas na Volta Grande do Xingu e no baixo Bacajá 

previstas com a aplicação dos Hidrogramas A e B são severas. A fim de reduzir 

riscos socioambientais, recomenda-se, por precaução, adotar 

hidrogramas menos reduzidos em relação às vazões naturais e 

monitorar os efeitos ecológicos e nas condições de navegação da Volta 

Grande do Xingu e afluentes, considerando as heterogeneidades 

espaciais descritas para o Xingu na Volta Grande e afluentes. Para isto, 

deve-se realizar redução progressiva das vazões em ciclos bianuais. Esta 

abordagem permitiria avaliar efeitos ecossistêmicos e sociais de forma gradual 

e minimizar o risco de perdas irreversíveis. Ciclos bianuais minimizam efeitos 

de eventuais condições hidrológicas atípicas na bacia do Xingu. 

Assim, nossa proposta é que durante os meses de janeiro, fevereiro, março, 

abril e maio deve haver redução máxima de 20% de área alagada nos 

ambientes de Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Dbu) e Formações Pioneiras 

com Influência Fluvial e/ou Lacustre (Paas) em comparação com a área que 

seria alagada na vazão média mensal para cada um desses meses registrada 

na série histórica (1971-2019, Q média - Quadro 8 do Relatório Técnico dos 

Estudos Complementares), garantindo assim o alagamento e tempo de 
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permanência para manutenção de 80% desses ambientes ao longo da Volta 

Grande do Xingu, conforme princípio de precaução e resultados recentes sobre 

limiares de perda de ambientes e resiliência na Amazônia (Lovejoy& Nobre 

2018). Esse cenário hidrológico deve ser executado por um período de teste de 

pelo menos 2 anos para monitoramento da biota aquática e da biota associada 

aos ambientes alagáveis. Com base nesse monitoramento, pode então ser 

avaliada a implementação de maior redução de área total alagada nos meses 

mencionados, sem ultrapassar um valor máximo de 40% de redução de área 

alagável nos dois anos subsequentes, garantindo assim preservação de ao 

menos 60% dos ambientes alagáveis da Volta Grande do Xingu durante o 

monitoramento. Devem também ser adotadas práticas para evitar variações 

abruptas subdiárias a diárias na vazão ao longo de cada mês, pois isso 

desestabiliza a dinâmica de alagamento e traz danos às populações locais (MPF 

- Parecer Técnico 01/2021, p. 21 - Doc.64). 

 

8. DO ACORDO CELEBRADO ENTRE O PRESIDENTE DO IBAMA E A NORTE ENERGIA 

PARA APLICAÇÃO DO HIDROGRAMA DE CONSENSO SEM GARANTIA DA 

MANUTENÇÃO DOS ECOSSISTEMAS E MODOS DE VIDA DA VOLTA GRANDE DO 

XINGU 

 

8.1. Do Termo de Compromisso Ambiental pactuado entre IBAMA e Norte Energia 

– TCA n. 3/2021-GABIN 

 

347.    Como visto, o IBAMA aguardava os Estudos Complementares desde junho de 

2019. E, em incontáveis manifestações, atestou a ocorrência de impactos de magnitude superior 

àquelas previstas no EIA, para vazões mais elevadas que o Hidrograma B. Tendo, ainda, “concluído 

que inexistem dados para avaliar qual a vazão mínima necessária para não comprometer a biota 

aquática e a segurança alimentar das comunidades residentes no TVR”. 

348.    É, portanto, nesse contexto que foi sugerida pela equipe técnica que a 

concessionária Norte Energia abdicasse de aplicar os Hidrogramas A e B e que o IBAMA iniciasse a 

avaliação precoce do mérito do Hidrograma de Consenso, sendo necessário para tanto, definir quais 

vazões garantem o alagamento das áreas essenciais da Volta Grande do Xingu. 

349.    Uma vez que não consta no processo de licenciamento, nem as manchas de 

inundação para cada vazão, tampouco a definição das áreas de essenciais, o IBAMA solicitou essas 

informações à Norte Energia, com as quais seria inclusive dado à empresa demonstrar suas 

alegações de que não haveria falha do EIA nos prognósticos de que o Hidrograma B garante a 
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recomposição do ambiente e o alagamento das áreas essenciais. 

350.    Esse é o objeto dos Estudos Complementares, como visto, definidos pelo 

IBAMA a partir das seguintes questões: 

• Quais eram as manchas de inundação no TVR em vazões naturais (vazões de 

referência) sazonalmente? Qual o tempo médio de permanência do NA em 

cotas elevadas no ciclo hidrológico médio?  

• Quais são as manchas de inundação no TVR em vazão regularizada 

(Hidrograma A e B) sazonalmente?  

• Quais eram os pontos chaves de alimentação/reprodução de peixes 

anteriormente à instalação do TVR? E quais eram os de quelônios? Tais pontos 

foram mantidos? 

• Qual era a área de floresta aluvial inundada periodicamente em estação de 

águas altas antes do empreendimento, e qual o tempo médio dessas 

inundações? Qual é a área que deixou de ser inundada com a instalação do 

TVR, e qual o período máximo que essas ficam inundadas hoje? (IBAMA - 

Parecer Técnico nº 111/2019-COHID/CGTEF/DILIC, p. 1-2 - Doc.56). 

351.    Importa destacar que tanto a necessidade de Estudos Complementares quanto 

a imposição de um Hidrograma Provisório decorrem da constatação do IBAMA, reafirmada inúmeras 

vezes, inclusive perante o Poder Judiciário, de “impactos acima do previsto no EIA”, com vazões 

superiores ao Hidrograma B, “necessitando urgentemente de intervenções, o que dá indícios de que 

os Hidrogramas A e B não são seguros para manutenção da biodiversidade do TVR”. 

352.    Portanto, segundo o próprio IBAMA, a imposição de um hidrograma 

alternativo em substituição ao Hidrograma de Consenso buscou preservar o princípio da 

precaução até que se tivesse segurança quanto ao hidrograma aplicável, sendo imposto à 

Norte Energia o ônus de comprovar a viabilidade da sua empreitada. 

353.    Em realidade, os Estudos Complementares visam fornecer dados que já 

deveriam constar desse licenciamento, destinados a verificar a segurança ambiental da operação da 

usina. 

354.    Previsto o Hidrograma Provisório para vigorar em 2020, e em não tendo a 

concessionária obtido êxito em Mandado de Segurança que buscava lhe garantir a aplicação das 

vazões do Hidrograma de Consenso nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e, uma 

vez não concluídas as análises dos relatórios entregues em atraso pela empresa a título de Estudos 

Complementares, em 05 de janeiro de 2021, a Diretoria de Licenciamento do IBAMA comunicou à 

concessionária a necessidade de se aplicar o hidrograma provisório ainda em janeiro, até que 
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fossem concluídas as análises técnicas previstas para o final do mês. 

Os estudos referidos ao Sensoriamento Remoto Orbital e à Modelagem 

Hidrodinâmica Bidimensional estão sendo analisados pelo Ibama, com previsão 

de conclusão da análise até o final do mês de janeiro do ano corrente, 

considerando também a análise do apresentado no Ofício 423/2020/SEMME 

(8972396). Neste sentido, para o mês de janeiro do ano de 2021 deve, 

provisoriamente, ser continuado o hidrograma alternativo proposto 

pelo Ibama no ano passado para a vazão média indicada para o mês de 

janeiro de 3.100 m 3/s, considerando, para tanto, o aguardo da 

conclusão das análises técnicas que visam subsidiar o Instituto, e 

orientar acerca da possível necessidade de ajustes nas medidas de 

mitigação e compensação. 

4. As vazões a serem adotadas para os meses subsequentes do ano de 

2021 serão objeto de deliberação por parte deste Instituto, a partir da 

conclusão da análise descrita no parágrafo anterior deste expediente. 

(g.n) (IBAMA - Ofício nº 01/2021/DILIC - Doc.63). 

355.    Em 29 de janeiro, o Presidente do IBAMA encaminhou à Norte Energia o ofício 

n. 96/2021/GABIN, por meio do qual comunica que o hidrograma alternativo seria estendido no 

período de 01 a 07 de fevereiro, e destacou que o órgão licenciador estaria avaliando a necessidade 

de possíveis ajustes nas medidas de mitigação e compensação do empreendimento, considerando os 

elementos técnicos disponíveis no processo de licenciamento e a solicitação apresentada na Carta 

006/2021-PR. Leia-se. 

1. Em continuidade ao licenciamento ambiental do empreendimento UHE Belo 

Monte, informo a Vossa Senhoria que este Instituto decidiu que no período de 

01 a 07 de fevereiro de 2021 deve vigorar a vazão média para o Trecho 

de Vazão Reduzida (TVR) de 10.900 m³/s, considerando, para tanto, o 

previsto no art. 19 da Resolução Conama 237/1997 e na condicionante 2.16, 

alínea "b" da Licença de Operação n° 1.317/2015 (1ª Retificação), que 

prescreve o controle das vazões da Volta Grande do Xingu com o objetivo de 

mitigar impactos no TVR. 

2. Na oportunidade, registro que o Ibama está avaliando a necessidade de 

possíveis ajustes nas medidas de mitigação e compensação do 

empreendimento, considerando os elementos técnicos disponíveis no 

processo de licenciamento e a solicitação apresentada na Carta 

006/2021-PR. (g.n) (IBAMA - Ofício nº 96/2021/GABIN - Doc.66). 

356.    Repara-se que neste ofício o Presidente do IBAMA menciona a Carta 

006/2021/NESA (Doc.67). 

357.    Trata-se de ofício protocolado pela Norte Energia no IBAMA, em 22 de janeiro 

de 2021, após inúmeras reuniões com a presidência do órgão ambiental, em que a concessionária se 

fez acompanhar de representantes do setor elétrico do Governo Federal. Neste documento, a 

empresa solicita autorização para operar o Hidrograma B, alegando riscos à segurança energética 

nacional. E faz referência ao que denomina de Plano Xingu+, por meio do qual estaria respondendo 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

149 

 

às recomendações do IBAMA, bem como às necessidades identificadas pela percepção das 

comunidades. 

358.    No dia 1º de fevereiro, como visto, a equipe técnica do IBAMA finaliza a análise 

dos Estudos Complementares apresentados pela concessionária, tendo concluído pela ausência de 

partes essenciais, que possibilitariam a avaliação do licenciador quanto à segurança das vazões na 

Volta Grande do Xingu. Criticou ainda a falta de independência técnica e recomendou com 

veemência a devolução dos estudos para readequação. (Parecer Técnico 17/2021/COHID/IBAMA – 

Doc.03) 

359.    No dia 07 de fevereiro, o presidente do IBAMA comunica a concessionária 

Norte Energia a necessidade de manutenção do hidrograma provisório por mais três dias, até que se 

concluam as tratativas para celebração de Termo de Compromisso entre IBAMA e Norte Energia, por 

meio do qual seriam definidas as vazões para o ano de 2021. 

Em continuidade ao licenciamento ambiental do empreendimento UHE Belo 

Monte, informo a Vossa Senhoria que, tendo em vista tratativas entre o Ibama 

e a Norte Energia para a celebração de Termo de Compromisso, este Instituto 

decidiu manter para o período de 08 a 10 de fevereiro de 2021 a vazão média 

para o Trecho de Vazão Reduzida (TVR) de 10.900 m³/s. 

2. A qualquer momento que for firmado o Termo de Compromisso seu conteúdo 

deverá ser obedecido. (IBAMA - Ofício nº 138/2021/GABIN - Doc.68). 

360.    Neste ínterim, em poucos dias, o presidente do IBAMA buscou fundamentar a 

pactuação de um acordo com Norte Energia, tendo o IBAMA elaborado o Parecer Técnico 

23/2021/COHID/CGTEC/DILIC (Doc.69), que não inova em termos de alteração das incertezas 

quanto às condições para aplicação do Hidrograma B. E, a despeito das conclusões precedentes, 

sem novos dados técnicos, em 08 de fevereiro, Termo de Compromisso Ambiental – TCA 

n.3/2021-GABIN é pactuado entre o Presidente do IBAMA, Eduardo Fortunado Bim, e a 

concessionária Norte Energia. O objetivo do instrumento: autorizar a aplicação do Hidrograma de 

Consenso até dezembro de 2021, quando então a Norte Energia deverá apresentar os Estudos 

Complementares e outros dados aptos para demonstrar a segurança do Hidrograma de Consenso 

para manter a qualidade ambiental da Volta Grande do Xingu. Leia-se os termos. 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo estabelecer que a UHE 

Belo Monte operará o denominado Hidrograma de Consenso, mediante 

a execução de medidas adicionais de mitigação e compensação dos 

impactos do empreendimento para o TVR, observado o período de teste 

prévio à alternância do hidrograma de que trata o item 2.16 da Licença de 

Operação (LO n. 1.317/2015). 

1.2. Até 31 de dezembro de 2021, serão apresentados ao IBAMA 

estudos complementares quanto à vazão e qualidade ambiental do TVR 

do Rio Xingu, para posterior avaliação do órgão ambiental federal. 
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1.4. Em comum acordo, as PARTES ajustam que, para alcançar o objetivo 

previsto neste TERMO DE COMPROMISSO, ficam estabelecidas medidas 

adicionais àquelas determinadas até então de mitigação e 

compensação dos impactos do empreendimento para o TVR, com vistas 

a garantir a produção energética e a preservação do meio ambiente e dos 

modos de vida das populações na região denominada como Volta Grande do 

Xingu, cujo detalhamento, extensão e forma de cumprimento estão 

contemplados a seguir, cujo cronograma se encontra no Anexo 1 

2.3. Além dos estudos requeridos pelo Ibama, deve a Norte Energia 

apresentar todos os estudos e dados aptos a demonstrar a segurança 

do hidrograma de consenso enquanto vazão adequada para manter a 

qualidade ambiental do Trecho de Vazão Reduzida(TVR) até a data 

limite de 31/12/2021. 

3.1 O Ibama manterá o denominado Hidrograma B até 31 de janeiro de 

2022, até que haja a análise dos estudos complementares exigidos do 

empreendedor, mediante a execução, por parte da Norte Energia de medidas 

adicionais de mitigação e compensação dos impactos do empreendimento para 

o TVR, conforme os termos definidos na Cláusula Primeira. 

2.4. Caso os estudos complementares não sejam apresentados pela Norte 

Energia ou não logrem comprovar a adequação das medidas mitigatórias ou 

compensatórias para fins de mitigar ou compensar os impactos na qualidade da 

água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de 

vida da população da Volta Grande, o Ibama poderá determinar outras medidas 

adicionais mitigatórias ou compensatórias, na forma do art. 19 da Resolução 

Conama 237/97 (g.n) (IBAMA - Termo de Compromisso Ambiental – TCA 

n.3/2021-GABIN - Doc.70). 

361.    Na sequência, no dia 09 de fevereiro, o Presidente do IBAMA encaminhou à 

Norte Energia ofício autorizando a imediata aplicação do Hidrograma B, considerando que a empresa 

teria apresentado comprovante de depósito no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais) e de seguro no valor de R$107.492.281,13 (cento e sete milhões e quatrocentos e noventa e 

dois mil e duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), em atendimento ao Termo de 

Compromisso celebrado. 

362.    Como se verá, a conduta do presidente do IBAMA assume como 

fundamentação premissas falsas, desproporcionais e irrazoáveis, sem respaldo técnico que assegure 

as condições para operar o Hidrograma B, diante do cenário constatado pelo próprio licenciador. 

Configura ato administrativo viciado, por meio do qual o gestor do IBAMA afasta a ação 

precaucionária do órgão ambiental e expõe a Volta Grande do Xingu ao risco de não-retorno, 

aceitando o agravamento dos impactos ambientais já identificados. 

363.    É fácil perceber que esse pacto entre o IBAMA e a concessionária Norte Energia 

subverte a ação do órgão ambiental, que deixa de se orientar pela precaução. Permite à empresa 

operar sua atividade com elevados riscos de perdas definitivas ao ecossistema e aos modos de vida, 

desincumbida de seu ônus de provar a viabilidade da ação que executa. Prova essa que é agora 
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postergada para depois do dano. 

364.    Diante da conclusão do próprio IBAMA quanto à insuficiência dos dados 

presentes no licenciamento para garantir que a operação do Hidrograma B não acarretará piora 

drástica nas condições ambientais e de modo de vida na Volta Grande do Xingu; depois de 

reiteradas manifestações de que os Estudos Complementares são primordiais, necessários e 

urgentes para a definição de vazões sustentáveis para a Volta Grande do Xingu, justificando a 

imposição de um hidrograma provisório até sua conclusão e análise; pergunta-se: como, na falta 

desses dados e das conclusões daí decorrentes, poderia o gestor do IBAMA, sem violar os princípios 

que regem sua atuação, autorizar a aplicação do Hidrograma de Consenso, permitindo a restrição 

ainda maior do pulso de inundação da Volta Grande do Xingu? 

365.    Tratando-se de ato administrativo, a sua fundamentação declarada permite a 

sindicabilidade judicial. Segundo se depreende, o presidente do IBAMA sustenta sua decisão 

que autoriza a imediata aplicação do Hidrograma B no Termo de Compromisso que teria 

logrado ampliar medidas de compensação e de mitigação, que a empresa Norte Energia 

teria “concordado” em implementar. E indica que tais medidas (adicionais) seriam 

suficientes para conter os danos decorrentes da aplicação do Hidrograma B no ano de 

2021. 

366.    Recorde-se que poucos meses antes, o mesmo IBAMA havia sustentado 

perante o Poder Judiciário a necessidade de intervenções urgentes com vistas ao controle de vazões 

da Volta Grande do Xingu alegando um periculum in mora reversum pois, em se aplicando o 

Hidrograma B, o impacto ambiental esperado seria a perda da manutenção da biodiversidade do 

Trecho de Vazão Reduzida. 

367.    Nesse contexto, com o fim de avaliar as razões que levaram o IBAMA a alterar 

sua postura precaucionária que vinha assegurando um Hidrograma Provisório à Volta Grande do 

Xingu, o Ministério Público Federal promoveu análise detalhada das 16 medidas propostas pela 

concessionária Norte Energia, denominadas de Plano de Ação Xingu+, com orçamento declarado de 

157 milhões de reais. A desproporção entre o impacto da ruptura do pulso de inundação da Volta 

Grande do Xingu e a proposta apresentada é assombrosa. Vejamos. 

   

8.2. Da insuficiência das medidas propostas pela Norte Energia para garantir que 

a aplicação do Hidrograma B não acarretará danos irreversíveis à Volta Grande do 

Xingu   
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368.    Da leitura do Termo de Compromisso depreende-se que uma das medidas 

mitigatórias adicionais previstas é a realização dos Estudos Complementares. E o próprio documento 

afirma que esses estudos visariam demonstrar a segurança do Hidrograma de Consenso, com vistas 

à definição de uma vazão segura para a Volta Grande do Xingu. Se os Estudos Complementares 

estão previstos no Termo de Compromisso como indispensáveis a demonstrar a segurança da 

aplicação do Hidrograma de Consenso, como o Termo de Compromisso pode ter autorizado a 

aplicação imediata deste mesmo Hidrograma de Consenso? 

369.    Uma contradição evidente. Que não é afastada pela alegação do presidente do 

IBAMA de que as medidas que a concessionária teria “aceitado” implementar seriam adicionais e 

suficientes para conter os danos decorrentes da aplicação do Hidrograma B no ano de 

2021. 

370.    Primeiro, cumpre lembrar que o Hidrograma de Consenso foi previsto 

como a principal medida mitigatória do desvio do fluxo hídrico do rio Xingu (mediante 

liberação de vazão a maior para alagamento das planícies aluviais). E que, agora, diante do fato 

de que sua aplicação resultará em vazão a menor, que ampliará a exposição e o 

secamento das planícies aluviais já expostas, esse hidrograma torna-se um impacto de 

alta magnitude a ser mitigado. 

371.    Não resta dúvida de que, sem a realização dos Estudos Complementares 

– por meio dos quais a empresa deveria modelar os impactos da aplicação do Hidrograma 

B, definindo as perdas reais em termos de biodiversidade e indicando os ambientes 

chaves para alimentação, reprodução e desova que precisam ser preservados – é 

logicamente impossível a consolidação de propostas seguras para mitigação dos impactos 

do Hidrograma de Consenso. 

372.    É preciso entender que os programas definidos com base no EIA para a Volta 

Grande do Xingu foram concebidos na perspectiva de serem aplicados em complementação à 

principal medida mitigatória da UHE Belo Monte: um hidrograma que garantiria vazões suficientes 

para o alagamento das florestas aluviais. 

373.    Não podemos esquecer que é da maior gravidade em termos da lógica do 

licenciamento o que o IBAMA requer nos estudos complementares! Porque o instrumento previsto 

como a principal medida mitigatória agora agravará os impactos da usina. Logo, foi imposto à 

empresa que modelasse os impactos da aplicação do Hidrograma B, para que lhe fosse dado 

demonstrar sua viabilidade com novas medidas mitigatórias concebidas para um rigor hídrico não 

pressuposto no EIA. Porque este promoveu a revisão de cada um dos impactos indicando medidas 

adicionais à liberação de vazão a maior que garantiria o alagamento das planícies aluviais. 
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374.    Ocorre que, negligenciando os dados solicitados nos Estudos Complementares, 

a concessionária Norte Energia propõe, como suposta contrapartida à implementação do Hidrograma 

B em 2021, um conjunto de ações (denominado de Plano Xingu+) em que das 16 ações previstas 13 

referem-se a condicionantes das licenças ambientais e programas do Projeto Básico Ambiental-PBA, 

já existentes como obrigações do empreendedor, que necessitaram ser reajustadas em razão de 

falhas ou inconsistências detectadas ao longo dos monitoramentos pelo IBAMA. 

375.    Das 16 medidas previstas, apenas 03 referem-se a novas ações, que seriam 

realmente adicionais, guardando relação direta com a redução do fluxo hídrico do Xingu. E, 

portanto, com os impactos, tanto da aplicação do Hidrograma de Consenso, quanto da não 

existência do hidrograma ecológico artificial previsto como a principal medida mitigatória do 

empreendimento, que garantiria uma vazão a maior capaz de inundar as planícies aluviais. A 

empresa então reconhece que a sua principal medida mitigatória, em sendo implementada, terá que 

ser mitigada. Mas sugere, para tanto, ações alternativas à liberação das vazões a maior previstas no 

EIA. E, mantendo em seca permanente as planícies da Volta Grande do Xingu, propõe três projetos 

experimentais para jogar alimento aos peixes, criar alevinos fora do seu habitat e plantar árvores 

nas beiras. Projetos altamente experimentais, de duvidosa viabilidade e sem chances de resultados 

a curto prazo, que justificassem a segurança na implementação do Hidrograma de Consenso em 

2021, portanto. Sendo que a equipe técnica do IBAMA já havia refutado esses projetos 

expressamente como inaptos a substituir a vazão necessária à conectividade do ecossistema e das 

populações com o rio Xingu. Projetos que, a equipe técnica já alertara, podem levar ao 

desaparecimento de espécies na região, se forem implementados mediante aplicação do Hidrograma 

de Consenso sem revisão. 

376.    Chama atenção que, no Resumo Executivo do Plano de Ação Xingu + (Doc.71), 

produzido pela Norte Energia, a empresa afirma que o projeto experimental de distribuição de 

alimentos a peixes e quelônios busca mitigar os impactos da “implantação do Hidrograma que foi 

estabelecido no processo de licenciamento do empreendimento”, onde “parte significativa dos 

ambientes alagáveis do TVR deixarão de receber o pulso de inundação anual e, 

consequentemente, a maior parte das áreas de alimentação de peixes frugívoros não mais 

estarão acessíveis”. No documento também, a empresa considera que tal alteração “será 

irreversível”. Com isso, ao que parece, a Norte Energia está a propor uma alteração da premissa 

essencial do EIA e deste licenciamento, em que lhe foi autorizado o desvio do rio Xingu, sob a 

condição de manutenção do alagamento das planícies aluviais, como garantia da reprodução do 

ecossistema e dos modos de vida na Volta Grande do Xingu. 

377.    A análise pericial promovida pelo Ministério Público Federal descreve as três 

medidas adicionais propostas como ações extraordinárias destinadas a enfrentar impactos que 
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ocorreram em magnitude não prevista pela perda do pulso de inundação do rio Xingu: 1. Projeto 

Experimental de Distribuição de Alimentos Alóctones aos Peixes e aos Quelônios; 2. Projeto 

Experimental de Biotecnologia Aplicada à Reprodução de Peixes Nativos da Volta Grande do Xingu e; 

3. Projeto Experimental para desenvolvimento de metodologias inovadoras de Restauração Ecológica 

(revegetação de florestas aluviais e formações pioneiras). 

378.    Esses três projetos foram protocolados no processo de licenciamento por meio 

da Carta 0849-2019 (Doc.72), em 18 de dezembro de 2019. E já foram submetidos à avaliação 

técnica do IBAMA, conforme os pareceres 14/2020-COHID/CGTEF/DILIC (Doc.73) e 22/2020-

SEAM/SANTARÉM (Doc.74), sendo as conclusões do licenciador peremptórias no sentido de 

se tratar projetos experimentais, incapazes de mitigar os impactos em curso. O IBAMA 

afirma que, mesmo para serem usados como experimentos, os projetos necessitariam de 

complementações. E deixa inequívoco que não se trata de ações substitutivas de um 

hidrograma adequado, que garanta os pulsos de inundação. Leia-se o que dispõe o Parecer 

Técnico 137/2020/COHID/CGTEF/DILIC (Doc.75), que analisou a proposta revisada dos projetos 

experimentais para mitigação de impactos sobre peixes e vegetação aluvial e pioneira. 

Devido ao caráter experimental e escala geográfica proposta, entende-se que 

essa medida não é suficiente para a completa mitigação deste impacto, ficando 

dependente dos resultados do projeto de recomposição da vegetação aluvial e 

pioneira da região. 

379.    Quanto à proposta de recomposição da vegetação aluvial e pioneira também 

concluiu o IBAMA que: 

As medidas mitigadoras propostas não são suficientes para mitigar o impacto 

da perda de áreas de inundação de florestas aluviais e pioneiras e consequente 

redução de área alimentar e habitats para a ictiofauna e fauna, bem como 

redução de área e comunidade vegetal e seus fluxos gênicos. 

380.    No que tange ao projeto de alimentação de quelônios, vale destacar 

que a equipe técnica do IBAMA descartou a viabilidade de sua aplicação, mesmo como 

medida experimental. O parecer ainda ressalta que a continuidade das perdas ecológicas na Volta 

Grande do Xingu “poderá causar o desaparecimento do tracajá nessa região”. Leia-se as 

conclusões do parecer. 

O projeto não leva em consideração publicações científicas sobre dieta de 

tracajá ao sugerir as espécies vegetais que servirão de alimento para esses 

animais. Dessa forma, existe uma grande possibilidade de que os quelônios não 

utilizem as espécies propostas. O projeto não levanta outro possível impacto 

sobre os tracajás, que seria sobre sua ecologia reprodutiva. A modificação na 

paisagem poderá criar novas áreas de nidificação impróprias devido à elevada 

temperatura ou diferente substrato, que poderá causar a morte embrionária ou 

modificação da razão sexual dos filhotes. 
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Pelos pontos expostos considero que esse projeto experimental de 

mitigação de impactos é inviável. Reforço que não consigo imaginar um 

conjunto de medidas que possam mitigar o impacto que já está sendo causado 

sobre a população de tracajás devido a redução na vazão do rio na Volta 

Grande, porém a empresa deve apresentar um novo projeto minimamente 

embasado cientificamente, com a descrição detalhada do esforço que será 

empregado e levantar a possibilidade de outros impactos sobre a espécie, além 

de novas medidas mitigatórias. Reforço novamente que o hidrograma 

proposto poderá causar o desaparecimento do tracajá nessa região. 

(g.n) (IBAMA - Parecer Técnico 22/2020/IBAMA - Doc.74) 

381.    As recomendações da equipe técnica do IBAMA foram reafirmadas pela 

Diretoria de Licenciamento Ambiental, que encaminhou à Norte Energia o ofício nº 

647/2020/COHID/CGTEF/DILIC (Doc.76), em 02 de outubro de 2020. No documento o IBAMA 

reconhece que os três projetos experimentais são tentativas de fomentar medidas que possam 

mitigar impactos da aplicação do Hidrograma de Consenso, contudo, considerando o caráter 

experimental das propostas, com projeções de resultados de médio a longo prazo, o órgão avaliou 

que as medidas não são suficientes para mitigar os referidos impactos. 

Contudo, considerando o próprio caráter experimental e a execução de médio a 

longo prazo dos Projetos, avaliou-se que as medidas não são suficientes para 

mitigar possíveis impactos de curto prazo com o funcionamento do 

"Hidrograma de Consenso". Ainda, as medidas experimentais propostas podem 

não produzir o resultado desejado, impossibilitando a mitigação. 

Diante deste fato, e considerando que as análises técnicas do Ibama e de 

outros atores, alguns externados no Parecer Técnico nº 133/2019- 

COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6574281), apontam que pode haver impactos 

ambientais no TVR com a aplicação do referido Hidrograma, resta claro que são 

necessárias proposições de medidas concretas e céleres que possam ser 

executadas no ato do impacto, dificultando a espera do início de produção de 

resultados que os Projetos como propostos requerem. 

Observo, ainda, que, mesmo quando de difícil execução, o empreendedor é 

responsável pelo fomento de medidas ambientais antes que o impacto ocorra. 

382.    Esses projetos foram também analisados por pesquisadores independentes que 

encaminharam ao IBAMA o Parecer 01/2020/NAEA-UFPA. No documento – endossado pela 

Sociedade Brasileira de Ictiofauna – afirmam que os projetos experimentais de distribuição de 

alimentos para peixes e quelônios não atendem a padrões técnicos e científicos. E alertam que não 

existem evidências de que esses experimentos possam compensar impactos que já estão ocorrendo 

e que serão intensificados com a adoção do Hidrograma de Consenso. Destaque-se. 

A frutificação das plantas acontece em sincronia com a flutuação natural da 

vazão do rio Xingu. Desse modo, presume-se que essas plantas deixarão de 

frutificar com a mudança no hidrograma natural (Salomão et al., 2007), 

dificultando ou mesmo inviabilizando a obtenção de frutos para disponibilização 

nos “locais de alimentação” sugeridos. 

2. Mesmo que algumas espécies de plantas frutifiquem, fazer uso de estações 
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de alimentação de peixes e quelônios foge à ideia de um ambiente natural. 

Além de se amparar em metodologia inexequível, o projeto proposto 

converteria a Volta Grande do Xingu (VGX) em um grande viveiro de 

apenas algumas espécies de peixes, divergindo completamente do 

objetivo principal que é a mitigação dos impactos ambientais na região 

e a manutenção da sua rica fauna e flora. 

3. A fauna de peixes na VGX é composta por muitas espécies associadas a 

trechos de corredeira (Fitzgerald et al., 2018). No entanto, a redução da vazão 

na VGX vai provocar profundas transformações nos habitats do trecho. Isso 

deve levar ao desaparecimento de um grande número de cachoeiras e 

corredeiras, e ao surgimento de poças de água de difícil acesso, restringindo os 

benefícios da alimentação periódica de peixes e quelônios, como consta no 

Prognóstico Global do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). É esperada a 

eliminação de habitats para muitas das espécies endêmicas ou que apresentam 

requisitos ecológicos restritivos. O projeto não informa como esses efeitos 

serão mitigados e como serão evitados os impactos sobre a mega-

diversa fauna de peixes do rio Xingu. Destaca-se que a bacia abriga mais 

de 450 espécies (Lees et al., 2016), com registro de 193 na região da Volta 

Grande (Fitzgerald et al., 2018). Todos os projetos apresentam graves 

problemas de desenho amostral e pouca viabilidade prática para serem 

adotados em ampla escala. Além desses problemas, os projetos são 

extremamente restritivos, tanto em escala espacial como biológica, 

considerando que apenas uma ínfima parte das mais de 450 espécies 

de peixes que ocorrem na bacia serão contempladas. (g.n)(NAEA - 

Parecer 01/2020/UFPA) (Doc.77) 

383.    No Parecer Técnico 02/2021/MPF, a equipe pericial ressalta que a liberação de 

um volume de água adequado para a normalização dos processos ecológicos na Volta Grande do 

Xingu implicaria em menor disponibilidade hídrica para produção energética. E que, diante disso, a 

concessionária Norte Energia propõe medidas mitigatórias que, segundo ela, permitiriam o pleno 

restabelecimento das funções ecossistêmicas, insistindo, porém, em manter a ausência do pulso de 

inundação necessário. Uma das propostas seria coletar sementes das espécies frutíferas importantes 

para a fauna (e também para a comunidade ribeirinha extrativista), germinar as sementes, produzir 

mudas e reconstituir a vegetação ao longo do novo limite máximo do rio, agora com sua vazão 

reduzida. Leia-se o que se extrai do Parecer Técnico. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que está sendo proposto o 

desenvolvimento, ao longo de vários anos, de uma metodologia de 

resultados incertos para a solução de problemas que atualmente já 

estão impactando a fauna e as populações nativas da área afetada. Há, 

evidentemente, um descompasso entre os impactos ecológicos, que deverão 

permanecer como norma nos próximos anos, e o longo prazo associado aos 

resultados duvidosos desta ação supostamente mitigadora. 

Além do mais, é importante destacar que o solo das áreas onde se pretende 

estabelecer estas plantas, e que originalmente eram parte do leito do rio Xingu, 

é extremamente pobre, arenoso e pedregoso, devido ao processo de lavagem 

contínua pelas águas pobres em nutrientes do rio Xingu. Além do mais, estas 

espécies de beira de rio, que crescem sobre as rochas do pedrais, têm 
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crescimento extremamente lento e não se sabe quantos anos ou décadas 

seriam necessários para que pudessem ter uma produção de frutos 

significativa. Espécies de plantas adaptadas ao alagamento sazonal não 

são capazes de regenerar/competir sem inundação periódica, e serão 

localmente extintas, de modo que a proposta de “regeneração” dessa 

vegetação, sem restaurar o ciclo de inundação, não faz nenhum 

sentido. (g.n) (MPF - Parecer Técnico 02/2021 - Doc.78) 

384.    A análise técnica realizada pelo Ministério Público Federal, tomando em 

consideração as avaliações anteriores do próprio IBAMA, concluiu que o Termo de Compromisso 

Ambiental, além de carecer de sustentação técnica e de contrariar as recomendações do próprio 

IBAMA, é inócuo para efeitos de mitigação dos impactos da redução de vazão na Volta 

Grande do Xingu sob o Hidrograma B do Hidrograma de Consenso. 

Diante do caráter absolutamente experimental das medidas, atesta-se 

que elas não são proporcionais ao risco representado pela aplicação do 

Hidrograma B do Hidrograma de Consenso. 

A autarquia federal licenciadora da UHE Belo Monte celebrou o TCA para 

permitir que a concessionária operasse o HC, mesmo após parecer técnico do 

próprio IBAMA que atesta sua inviabilidade, sob a alegação de execução de 

medidas adicionais de mitigação e compensação dos impactos do 

empreendimento para o TVR. As únicas medidas que são de fato 

adicionais, como acima descrito, são propostas experimentais, em 

escala reduzida e sem respaldo técnico-científico. (g.n) (MPF - Parecer 
Técnico 02/2021 - Doc.78) 

385.    Quanto às demais 13 medidas previstas no Plano de Ação Xingu+ referentes a 

obrigações já existentes nas licenças ambientais e programas do Projeto Básico Ambiental-PBA, 

trata-se de ações concebidas originalmente como complementares a um hidrograma ecológico 

artificial, que em tese garantiria vazões capazes de inundar áreas essenciais. Não foram concebidas 

para substituir o pulso de inundação do rio Xingu, sendo que as manifestações técnicas do 

IBAMA são inequívocas quanto à sua insuficiência como medidas alternativas capazes de 

sustentar o ambiente da Volta Grande do Xingu, sem o fluxo hídrico adequado. 

386.    Leia-se, por exemplo, a avaliação das medidas de mitigação devidas aos 

pescadores, que se extrai do Parecer Técnico nº 122/2019/IBAMA, que analisou o Projeto de 

Monitoramento das Condições de Vida da Volta Grande do Xingu. 

Até o momento o empreendedor não executou medidas mitigadoras e 

compensatórias suficientes para garantir a sustentabilidade da atividade 

pesqueira, objetivo primordial do projeto 13.3.5. 

Exatamente por não se ter ações efetivas de mitigação, e identificar-se 

impactos em ocorrência, são necessários ações adicionais. 

Considerando o identificado de magnitude maior que o esperado, inclusive no 

trecho de restituição de vazão, observa-se que as medidas mitigadoras não 

estão sendo suficientes e eficientes. A principal medida mitigadora 
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apresentada no EIA e PBA, liberação de maior vazão (que o hidrograma 

mínimo) com alternância dos hidrogramas A e B, tem liberados vazões 

bem superiores (conforme Figura 2 deste parecer) e não está sendo 

suficiente para mitigar os impactos de redução de vazão neste trecho. 

Por tanto, deve-se ajustar as medidas mitigadoras, inclusive o 

hidrograma. (g.n) (Parecer 122/2019/IBAMA - Doc.42) 

387.    É importante destacar que o IBAMA vem avaliando o Plano de Gerenciamento 

Integrado da Volta Grande do Xingu e as inúmeras medidas de mitigação em curso, tendo orientado 

a sua readequação em diversos casos. Porém, a análise desses programas volta-se acima de tudo 

para a verificação das condições de manutenção dos ambientes e modos de vida na Volta Grande do 

Xingu. E quando a isso, não há dúvida de que a despeito das recomendações do licenciador para 

melhoria dos programas mitigatórios, a sua principal conclusão foi a necessidade de revisão do 

Hidrograma de Consenso. Fazer supor que a mera ampliação dessas medidas seja agora suficiente 

para substituir o pulso de inundação (e mitigar os impactos da restrição hídrica ainda maior) desafia 

o óbvio: a reunião dos programas no “Plano de Ação Xingu + revela um esforço da 

empresa de conferir aparência de legalidade a um acordo que teria que ser celebrado a 

qualquer custo. Sem respaldo técnico. 

388.    Leia-se o detalhamento de cada uma dessas medidas, em quadro extraído do 

Parecer Técnico 02/2021/MPF. E note-se que não se está a afastar a importância dessas medidas. 

Porém questiona-se a evidente insuficiência de elementos técnicos a justificar a mudança de posição 

do órgão ambiental, a considerá-las como garantidoras da aplicação do Hidrograma B. 

389.    Merece destaque a ação de financiamento de horas voo para atividades de 

fiscalização do IBAMA no sul, sudoeste e sudeste do Estado, que foge inclusive à área de impacto da 

UHE Belo Monte. Ou mesmo a ampliação do efetivo empregado em resgate e salvamento da 

ictiofauna, que havia sido recomendada em 2015 pelo IBAMA, previamente ao barramento do rio 

(IBAMA - Parecer Técnico nº 02001.004317/2015-25 COHID/IBAMA - Doc.79). Do mesmo modo, as 

ações de combate à malária, paralisadas indevidamente pela concessionária, e que são realizadas 

em toda a região do médio Xingu.    

390.    No quadro abaixo, extraído do Parecer Técnico 02/2021/MPF (Doc.78) há um 

detalhamento explicativo das medidas propostas. 
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ID PROJETO DO TCA PBA OBSERVAÇÃO 

1 Xingu+ Biodiversidade 

Plano de Fortalecimento 
Comunitário - Projeto 
Experimental de 
DistribuiçãoAlimentos 
Alóctones aos Peixes e aos 
Quelônios 

Medida adicional. Proposta de caráter experimental, sem base 
em qualquer estudo e experiências anteriores. 
A aplicação das ações propostas na escala 
espacial necessária, durante os quatro meses 
da enchente do Xingu, demandaria recursos 
financeiros e humanos tão altos que tornaria 
improvável/inviável sua execução. 

2 

 
  

Xingu+ Biodiversidade; 

Plano de Fortalecimento 
Comunitário - Projeto 
Experimental de 
BiotecnologiaAplicada à 
Reprodução dePeixes Nativos 
da Volta Grande do Xingu: 
Bases para o Uso Sustentável; 
Fortalecimento daatividade 
produtiva de subsistência; 
Projeto de Incentivo à Pesca 

Sustentável 

Medida adicional. 

  

Proposta de caráter experimental, sem base 
em qualquer estudo e experiências anteriores. 
A aplicação das ações propostas não é 
efetiva quanto à proteção da diversidade 
de peixes da Volta Grande, além de ter o 
potencial de causar danos à conservação 
da ictiofauna local. 

3 

 
  

Plano de Fortalecimento 
Comunitário – Ações de 
Fortalecimento das Atividades 
Produtivas e de 
Subsistência;Projeto de 
Incentivo à Pesca Sustentável 

    

   

Não é uma medida 
adicional, já está 
contemplada no PLANO 
DE CONSERVAÇÃO 
DOS ECOSSISTEMAS 
AQUÁTICOS 
(recomendação do item 
2.22 da LP e 2.24 da 
LO):  Projeto de 
Incentivo a Pesca 
Sustentável 

A sustentabilidade da pesca se baseia no uso 
racional dos estoques pesqueiros, que são 
sustentados pela garantia da manutenção do 
pulso de inundação e da integridade das 
formações vegetais aluviais. O sistema de 
“peixamento” não deverá ser 
ecologicamente e economicamente capaz 
de compensar as perdas decorrentes das 
profundas alterações ambientais 
resultantes da aplicação do Hidrograma B 
em médio e longo prazos. 

4 Programa de Recomposição 
daCobertura Vegetal da APP 
dos Reservatórios e TVR - 
Igarapé Paquiçamba 

Não é uma medida 
adicional. Programa 
de Recuperação de 
Áreas degradadas e 
Condicionante 2.31 da 
LO 1317/2015 

   

Não é esclarecido como seria feita a 
recomposição da vegetação da APP 
(originalmente, vegetação ripária) em relação 
à ausência ou irregularidade temporal do 
pulso de inundação decorrente da aplicação do 
Hidrograma B. A probabilidade de 
mortalidade das mudas é alta, enquanto 
que a possibilidade de que haja uma 
recomposição das funções ecológicas 
dessa vegetação para a fauna aquática é 
muito baixa. 

5 

 
  

Programa de Recomposição da 
Cobertura Vegetal da APP dos 
Reservatórios e TVR - Setor 
São Pedro 

Não é uma medida 
adicional. Programa 
de Recuperação de 
Áreas degradadas e 
Condicionante 2.31 da 
LO 1317/2015. 
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5.1 

 
  

Xingu+ Biodiversidade; 

Projeto Experimental 
paradesenvolvimento de 
metodologias inovadoras de 
Restauração Ecológica 
(revegetação de florestas 
aluviais e formações pioneiras) 

Medida adicional. 

   

Não é esclarecido como seria feita a 
recomposição da vegetação da APP 
(originalmente, vegetação ripária) em relação 
à ausência ou irregularidade temporal do 
pulso de inundação decorrente da aplicação do 
Hidrograma B. A probabilidade de 
mortalidade das mudas é alta, enquanto 
que a possibilidade de que haja uma 

recomposição das funções ecológicas 
dessa vegetação para a fauna aquática é 
muito baixa. Além disso, o projeto prevê 
apenas que mudas serão plantadas e que 
deverão ser repostas aquelas que morrerem, 
sem qualquer indicação sobre em que 
momento (e se) as funções ecológicas dessa 
vegetação para a fauna aquática seriam 
reestabelecidas. Tampouco se indica (e 
muito menos se demonstra) que essa 
suposta recomposição da vegetação e de 
suas funções ecológicas ocorreria em 
escala temporal adequada à manutenção 
da biodiversidade local, dos serviços 
ecossistêmicos, e de forma a garantir a 
sustentabilidade dos modos de vida das 
populações ribeirinhas locais. 

6 Xingu+ Biodiversidade; Projeto 
Pesquisa sobre a Ecologia de 
Quelônios;  

Projeto Manejo de Quelônios de 
Belo Monte; 

Estudos Complementares do 
Trecho de Vazão Reduzida - 
Componente Biótico 

Não é uma medida 
adicional. PLANO DE 
CONSERVAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 
AQUÁTICOS 
(recomendação do item 
2.22 da LP e 2.1 e 2.23 
da LO): Projeto Manejo 
deQuelônios; Projeto de 
Ecologia de Quelônios;  

Programa de Estudo da 
Capacidade Adaptativa 

de Quelônios 

Conforme a condicionante 2.1 da LO, o 
empreendedor deve executar, de forma 
ininterrupta, os projetos inseridos no Plano de 
conservação dos ecossistemas aquáticos. 

7 Plano de Fortalecimento 
Comunitário - Projeto de 
melhoria e abertura de acessos 
terrestres para as comunidades 
rurais do TVR.  

   

Não é uma medida 
adicional. PLANO DE 
GERENCIAMENTO 
INTEGRADO DA VOLTA 
GRANDE 

Conforme a condicionante 2.1 da LO, o 
empreendedor deve executar, de forma 
ininterrupta, os projetos inseridos no Plano de 
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do 
Xingu. A navegação das comunidades da 
Volta Grande vem sendo afetada desde o 
início da operação da usina, sendo o 
projeto de melhoria e abertura de 
acessos terrestres insuficiente para 
mitigar a restrição da navegação 
existente hoje, uma vez que, inúmeras 
famílias ribeirinhas fazem seus 
deslocamentos exclusivamente pelo rio. 
Com a aplicação do hidrograma de consenso a 
restrição da navegação vai acontecer ao longo 
de seis meses do ano. 
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8 Projeto de Resgate e 
Salvamento da  Ictiofauna 

Não é uma medida 
adicional. PLANO DE 
CONSERVAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 
AQUÁTICOS 
(recomendação do item 
2.22 da LP e 2.25 da 
LO): Projeto de 

Resgate e Salvamento 
daIctiofauna 

Esse projeto é condição sine qua non para a 
construção e operação de UHEs no Brasil, e 
não deve ser considerado como um 
incremento às medidas de mitigação dos 
impactos da UHE Belo Monte sob as condições 
de operação do Hidrograma B. 

9 Xingu+ Saúde; Programa de 
Ações para Controle da 
Malária; Plano de SaúdePública 

Não é uma medida 
adicional. Plano de 
Saúde Pública 
(Programa de Ações 
para o Controle da 
Malária) 

Conforme a condicionante 2.1 da LO o 
empreendedor deve executar, de forma 
ininterrupta, os projetos inseridos no Plano de 
Saúde Pública 

10 

 
  

Fortalecimento da 
fiscalizaçãoambiental no sul, 
sudeste e sudoeste do Estado 
do Pará ex: Acordo de 
Cooperação Técnica 03/2011 

Não é uma medida 
adicional. Acordo de 
Cooperação Técnica 
03/2011 e 
Condicionante 2.33 da 
LO 1317/2015 

Estas ações não irão mitigar ou compensar os 
impactos ambientais e sociais da adoção do 
HCB 

11 Xingu+ Saneamento; e Projeto 
de Melhoria do Abastecimento 
de Água dasComunidades 
Rurais do TVR do Plano de 
FortalecimentoComunitário; 
Projeto deSaneamento 

Não é uma medida 
adicional. Projeto de 
Recomposição da 
Infraestrutura de 
Saneamento e 
condicionante 2.10 da 
LP 795/2011 

No âmbito do PBA foi previsto que 
comunidades rurais, localizadas no Trecho de 
Vazão Reduzida, teriam seu abastecimento de 
água afetado em decorrência do rebaixamento 
do lençol freático, sendo assim, o Projeto de 
Recomposição da Infraestrutura de 
Saneamento, tem como objetivo, prover as 
comunidades afetadas, de condições de 
saneamento mais adequadas do que as 
disponíveis antes do empreendimento. 

12 Xingu+ Comunicação; 

Plano de Fortalecimento 
Comunitário - Projeto 
Satelitização; Plano 
deComunicação da Volta 
Grande do Xingu 

Não é uma medida 
adicional. PLANO DE 
GERENCIAMENTO 
INTEGRADO DA VOLTA 
GRANDE 

A ausência de um sistema de comunicação 
com os moradores da VGX é uma grave 
pendência. Deveria anteceder o barramento 
do rio. A lei 12.334/2010, que estabeleceu a 
Política Nacional de Segurança de Barragens, 
tem como fundamento a participação e o 
controle social, mas, durante vistoria em 25 
comunidades atingidas por Belo Monte, “as 
pessoas ouvidas foram unânimes em informar 
que nunca receberam treinamento ou 
informações sobre um plano de emergência 
para eventual rompimento da barragem”. 

13 

 
  

Xingu+ Biodiversidade; 

Projeto de Monitoramento de 
Mamíferos Aquáticos e 
Semiaquáticos. 

Não é uma medida 

adicional. Plano de 
conservação dos 
ecossistemas aquáticos 
(Programa de 
Conservação da Fauna 
Aquática) 

Conforme a condicionante 2.1 da LO, o 

empreendedor deve executar, de forma 
ininterrupta, os projetos inseridos no Plano de 
conservação dos ecossistemas aquáticos 
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391.    Portanto, concluem os peritos do Ministério Público Federal que quanto ao 

pacote de medidas apresentado pela Norte Energia como Plano de Ação Xingu +: 

As recomendações feitas pelo corpo técnico do Ibama no ano anterior ao TCA 

ser firmado demonstram claramente o caráter experimental dos projetos e o 

volume de adequações necessárias e problemas metodológicos encontrados. 

Nenhuma análise posterior demonstrou que tais adequações e 

problemas tenham sido satisfatoriamente resolvidos e, mesmo assim, 

tais projetos foram inclusos como medidas de mitigação no TCA. As 

citadas três medidas adicionais incluídas no Termo de Compromisso entre o 

Ibama e a concessionária Norte Energia S.A, portanto, já haviam sido 

consideradas insuficientes pelo próprio corpo técnico do órgão ambiental. 

Foram todas previamente analisadas e, em documentos oficiais, recusadas 

como medidas de mitigação para os impactos sobre a Volta Grande do Xingu. 

Não há proporcionalidade na tentativa de se substituir a 

implementação de um hidrograma provisório e embasado 

tecnicamente, com lastro na necessidade de prevenção e mitigação de 

impactos ligados ao ecossistema da Volta Grande, pelo HC-B mediante 

adoção de propostas experimentais ou por projetos que já deveriam 

estar em pleno funcionamento, e que nada mais são do que 

condicionantes já existentes no licenciamento, mas que não foram 

implementadas (ou foram parcialmente). 

A subida regular e previsível do nível da água alaga grandes extensões da 

vegetação ripária e outras formações aluviais e proporciona o acesso a ricas 

14 Xingu+ Monitoramento; 

Projeto de Monitoramento da 
Herpetofauna; Projeto de 
Monitoramento de 
MamíferosTerrestres; Projeto 
de Monitoramento de 
Mamíferos Aquáticos e 
Semiaquáticos;Projeto de 

Monitoramento daAvifauna 
Aquática e Semiaquática 

Não é uma medida 
adicional. Plano de 
conservação dos 
ecossistemas terrestres 
(Programa de 
Conservação da Fauna 
Terrestre) 
(recomendação dos 

itens 2.1 e 2.20 da LO) 

Conforme a condicionante 2.1 da LO, o 
empreendedor deve executar, de forma 
ininterrupta, os projetos inseridos no Plano de 
conservação dos ecossistemas terrestres 

15 Atendimento ao Parecer 
Técnico nº 17/2021- 
COHID/CGTEF/DILIC(SEI 
9223070) Reapresentação de 
estudos solicitados no 
parecer. 

Não é uma medida 
adicional. Estudos 
Complementares 
solicitados no Parecer 
Técnico nº111/2019-
COHID/CGTEF/DILIC 

Os estudos complementares foram exigidos 
pelo IBAMA como condição para se reavaliar a 
aplicação do Hidrograma de Consenso. Os 
estudos possuem três eixos, sendo que 
apenas dois foram entregues e analisados. No 
dia 01 de fevereiro de 2021, a equipe 
técnica concluiu a análise dos dois 
primeiros eixos e considerou o estudo 
insatisfatório, devolvendo para correções 
e complementações. 

16 Identificação de áreas de 
alimentação e reprodução 
daictiofauna e quelônios 

Não é uma medida 
adicional. Estudos 
Complementares 
solicitados no Parecer 
Técnico nº111/2019-
COHID/CGTEF/DILIC 

   

Este subprojeto se refere a estudos 
complementares que deveriam ter sido 
feitos no âmbito do EIA, ou seja, 
representam um passivo ambiental da 
NESA e não um incremento aos 
programas e projetos ambientais a serem 
desenvolvidos durante a aplicação 
experimental do Hidrograma B. 
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fontes de energia, que serão posteriormente utilizadas na formação dos 

produtos gonadais e que resultarão nos eventos reprodutivos dos peixes no ano 

seguinte. Da mesma forma, o incremento sazonal e previsível do nível da água 

representa o principal indicador para os peixes de que é chegado o período de 

reprodução, quando as áreas recentemente alagadas funcionam como locais de 

alimentação e crescimento para as larvas e peixes jovens, e como abrigo 

contra predadores. 

Para que esses processos ecológicos se mantenham e resultem na manutenção 

da diversidade de peixes, no recrutamento anual e na manutenção dos 

estoques pesqueiros, é fundamental que o pulso sazonal de inundação seja 

mantido quanto à sua regularidade temporal (ou seja, deve ocorrer na época 

adequada), previsibilidade de enchente (deve ser incremental, ou seja, o ritmo 

de subida não deve apresentar interrupções), quanto à amplitude de variação 

do nível da água (deve ser grande o suficiente para alagar as extensões de 

florestas ripárias e de outras formações aluviais necessárias para a 

alimentação, crescimento e sobrevivência da nova geração de peixes), e quanto 

à sua duração (deve ser longo o suficiente para que os peixes percebam os 

sinais ambientais, se reproduzam, e os peixes jovens cresçam até um tamanho 

em que escapem às maiores pressões de predação e tenham um menor risco 

de mortalidade natural). Neste sentido, as condições ambientais decorrentes da 

aplicação do Hidrograma “B”, que reduz drasticamente a vazão do rio Xingu 

justamente no período reprodutivo dos peixes, deverão ter reflexos negativos 

imediatos, por falhas no processo de desova decorrentes de sinais ambientais 

com intensidade fraca demais (baixo nível de água para o período) e no 

recrutamento populacional (taxas elevadas de mortalidade por alimentação 

deficiente e abrigos insuficientes, resultantes de uma área alagada muito 

menor do que a normalmente disponível naquele trecho do rio e por um 

período muito menor do que o de uma cheia normal do rio Xingu). 

Tais impactos não são mitigáveis por projetos experimentais de eficácia 

duvidosa e que não terão gerado informações científicas adequadas e a tempo 

de permitir ajustes, intervenções ou mudanças de estratégia no(s) ciclo(s) 

reprodutivo(s) seguinte(s) (certamente impossível para o ciclo reprodutivo 

2021-2022, e muito provavelmente também inviável no ciclo 2022-2023). 

Assim, fica evidente que tais condições colocam em sério risco a 

manutenção da diversidade da fauna aquática, dos estoques 

pesqueiros, e a segurança alimentar das populações humanas na Volta 

Grande. Da mesma forma, os projetos complementares de recomposição da 

vegetação ripária no entorno dos reservatórios e nos igarapés seccionados pelo 

canal de derivação ainda demorarão vários anos até que seus resultados 

funcionais (isto é, a efetiva recomposição da oferta de alimentação e abrigo 

para os peixes) sejam cientificamente verificáveis. 

Na prática, tais ações paliativas apenas “empurram para o futuro” o ônus da 

prova de que o Hidrograma B não será capaz de minimizar os fortes impactos 

socioambientais à Volta Grande, colocando irresponsavelmente em risco a 

biodiversidade e as vidas humanas naquele trecho do rio Xingu e violando 

frontalmente o princípio da precaução ambiental. (g.n) (MPF - Parecer Técnico 
02/2021 - Doc.78) 
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9. DO ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DO IBAMA E A TEORIA DOS 

MOTIVOS DETERMINANTES: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

 

392.    Sempre objeto de várias discussões teóricas, os limites de atuação do Poder 

Judiciário no controle dos atos administrativos sofreram uma constante evolução em sua feição, 

partindo-se de uma quase “imunidade” ao controle a um momento em que o Poder Judiciário é 

acusado, corriqueiramente, de pretender substituir-se ao Administrador. 

393.    Certamente o tema será discutido nestes autos, já que o ato administrativo 

do IBAMA que permitiu a aplicação do Hidrograma B, a partir da assinatura do Termo de 

Compromisso Ambiental e dos pareceres que lhe sucederam, padece de um clássico vício de 

fundamentação técnica. 

394.    A possibilidade de controle judicial dos atos da Administração não significa 

inutilizar o papel do administrador ou promover sua substituição pelo filtro do Poder Judiciário. A 

atuação judicial deverá, então, ser excepcional, resguardando um campo lícito das decisões 

administrativas. 

395.    Mas, em se tratando de um ato tido por discricionário, a questão ganha um 

contorno também especial. No passado, chegou-se a ter a noção de discricionariedade como um 

escudo que dava ao Administrador amplo espectro de atuação. A discricionariedade, no entanto, não 

significa dar ao Administrador liberdade completa de atuação, pois ele continuará vinculado aos 

princípios que regem a Administração e, portanto, se o Administrador apontar como motivação do 

seu ato uma situação que se mostra ilegal ou que não se mostrará presente, no caso concreto, o 

descasamento entre a motivação e o ato torna passível o controle judicial. 

396.    Apreciando o tema no RE 881864 AgR, o Ministro Marco Aurélio descreve, de 

forma precisa, a situação aqui discutida: 

32 ... Como é de conhecimento geral, os atos praticados com base em juízo de 

mérito são, como regra, insindicáveis pelo Poder Judiciário, por se entender 

que não podem ser substituídos sem violação da autonomia do ente ao qual a 

Constituição atribuiu tal avaliação. Essa regra é excepcionada exclusivamente 

quando o juízo de discricionariedade técnica encontra-se: (i) eivado do vício de 

desvio de finalidade, (ii) quando os motivos determinantes invocados 

para a sua prática são inverídicos ou, ainda, (iii) quando se trata de juízo 

manifestamente desproporcional e irrazoável. (g.n) 

397.    Extraia-se de outro precedente do Supremo Tribunal Federal, relator o Ministro 

Alexandre de Moraes, RE 589998 ED, elementos sobre a controle dos atos discricionários e a teoria 

dos motivos determinantes: 
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Por que a motivação? Para, eventualmente, possibilitar - depois 

judicialmente, ou mesmo administrativamente - a demonstração do que 

também é conhecida, há tempos do Direito francês, a aplicação da teoria dos 

motivos determinantes. O ato continua discricionário, mas uma vez que 

haja motivação, se o ato não corresponder à motivação, se a motivação 

for falsa, for enganosa, esse ato pode ser anulado a posteriori ... (g.n) 

398.    Também o Ministro Gilmar Mendes, no ARE 884289, citando decisão relatada 

pelo Ministro Eros Grau, não deixa margem de dúvida quanto ao entendimento do tema pelo 

Supremo Tribunal Federal: 

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica 

acerca da aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes, porquanto é 

viável, em controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário, a declaração 

de nulidade do ato administrativo, caso verificada falsidade ou inexistência de 

motivo. 

Nesses termos, esclarecedor o excerto do RMS 24.699, rel. min. Eros Grau, DJ 

1º.7.2005, sobre a sindicabilidade jurisdicional dos motivos do ato: 

“O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os 

pressupostos de fato e de direito que fundamentam sua prática pela 

Administração. […] Qualquer ato administrativo deve estar 

necessariamente assentado em motivos capazes de justificar a sua 

emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à 

nulidade do ato. Esse exame evidentemente não afronta o princípio da 

harmonia e interdependência dos poderes entre si [CB, art. 2º]. Juízos de 

oportunidade não são sindicáveis pelo Poder Judiciário; mas juízos de 

legalidade, sim. A conveniência e oportunidade da Administração não 

podem ser substituídas pela conveniência e oportunidade do juiz. Mas é 

certo que o controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do 

ato, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração. Daí porque 

o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato 

administrativo.” (g.n)  

399.    A pergunta que se coloca, então, é se a assinatura do Termo de Compromisso 

Ambiental entre a ré Norte Energia e o IBAMA permite, por si só, que se autorize, para o ano de 

2021, a aplicação do Hidrograma B no Trecho de Vazão Reduzida. 

400.    Em outros termos, diante de todas as conclusões técnicas do IBAMA, inúmeras 

vezes mencionadas no decorrer da petição inicial, apontando os danos já identificados e o risco para 

a própria sobrevivência do Trecho de Vazão Reduzida, se aplicada uma vazão inferior àquela 

indicada no Hidrograma Provisório (aplicado, em 2021, até 7 de fevereiro), as medidas listadas no 

Termo de Compromisso Ambiental são suficientes para repor a higidez ambiental daquela área, 

garantindo um pulso de vida àquele trecho do rio Xingu que foi espoliado para a geração de energia? 

401.    A despeito de todo esforço formal presente no Parecer Técnico nº 23/2021-

COHID/CGTEF/DILIC (Doc.69), na Nota nº 1/2021/PFE-IBAMA (Doc.80) e no Parecer n. 

00005/2021/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Doc.81), que buscam dar base técnica à decisão 
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do Presidente do IBAMA de autorizar, para o ano de 2021, a aplicação do Hidrograma B no Trecho 

de Vazão Reduzida, essa fundamentação não se sustenta. 

402.    Vejamos o que diz o Presidente do IBAMA no ofício 149/2021/GABIN (Doc.82), 

de 11 de fevereiro de 2021: 

 

 

403.    Tem-se, então, que a premissa do ato questionado é que o Termo de 

Compromisso Ambiental ampliou medidas de compensação e mitigação diretamente 

vinculados aos prejuízos sofridos pelo Trecho de Vazão Reduzida e que tais medidas 

(novas, na visão do IBAMA, ou ampliadas) seriam suficientes para conter os danos 

decorrentes da aplicação do Hidrograma B no ano de 2021. 

404.    Vejamos os argumentos tal como efetivamente postos e, em seguida, façamos 

um juízo de comparação entre as premissas e a realidade. 

405.    Depois de um extenso relatório dos fatos, em que se destaca os danos já 

verificados, bem como a recalcitrância da Norte Energia S/A em assumir a existência dos danos e de 

fornecer os estudos requisitados pelo licenciador, sustenta o Parecer Técnico nº 23/2021-

COHID/CGTEF/DILIC (Doc.69): 

Da consolidação da proposta do Plano de Ação Xingu+ 
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Como referência para a proposição do plano, a NESA apresentou quatro 

documentos, sendo que três caracterizam as medidas propostas no quarto 

documento denominado Plano de Ação Xingu+. 

Os documentos apresentados pela empresa foram: 

Anexo 1 - Apresentação dos impactos do Hidrograma e ações de mitigação; 

Anexo 2 – Paper sobre os Estudos Complementares e Ações Mitigatórias 

Ajustadas para o meio biótico no TVR da UHE Belo Monte; 

Anexo 3 - Nota técnica com resumo executivo acerca da avaliação de 

magnitudes e resultados dos monitoramentos socioambientais. 

Anexo 4 - Plano de Ação Xingu+. 

Antes de analisar o Plano de Ação, esclarece-se que a maior parte das 

atividades propostas no plano vinham sendo discutidas entre Ibama e 

NESA desde o final do ano de 2019, quando em reuniões técnicas realizadas 

entre os representantes do Ibama e do empreendedor foram debatidos, dentre 

outros assuntos, os estudos e levantamentos complementares direcionados ao 

Trecho de Vazão Reduzida (TVR), em atendimento ao Parecer Técnico 

111/2019-COHID/CGTEF/DILIC, como se pode depreender do registrado na 

Memória de Reunião 40/2019-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6403423). 

No ano de 2020 foram apresentadas propostas pela empresa, que 

foram avaliadas pelo Instituto, que indicavam a necessidade de 

esclarecimentos e ajustes no que vinham sendo apresentadas pela 

empresa e apontavam a necessidade da NESA avaliar a possibilidade de 

se adotar outras medidas compensatórias direcionadas aos assuntos, 

que foram consolidados no Plano Xingu+. 

Da leitura do Plano Xingu+ avalia-se que a maior parte das ações 

apresentadas se configuram na ampliação de atividades em execução 

tendo relação direta com o apresentado no PBA do empreendimento 

e/ou inovam ao incluir novas ações objeto de discussão entre NESA e 

Ibama desde o final do ano de 2019. 

O plano contempla ações em execução e outras planejadas, que incluem: 

melhoria no abastecimento e acesso à água; melhoria dos acessos terrestres; 

Projeto Conecta Xingu; melhoria da navegabilidade na estiagem; atividades 

produtivas e de subsistência; execução de projetos experimentais; e efetivação 

de estudos complementares do TVR. 

O projeto foi motivo de discussão recente com o objetivo de consolidar as 

discussões, ajustes e análises anteriores realizadas. Nessas discussões, 

realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021 e 2 de fevereiro, oportunidade 

em que se buscou discutir os projetos, detalhar metas e prazos de execução, 

consolidar em planilhas os projetos e cronograma de ação. 

Neste contexto, passa-se para a análise da minuta do Termo de 

Compromisso, que contempla, além das cláusulas necessárias para o 

acordo, o detalhamento das atividades para cada ação em formato de 

planilha. 

Da minuta do Termo de Compromisso 

Da leitura da minuta de termo concorda-se com a exigência de que se 

exija da empresa a apresentação de todos os estudos e dados de 

estudos aptos a demonstrar a segurança do hidrograma de consenso, 
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enquanto não definida a vazão adequada para manter a qualidade 

ambiental do TVR. Além disso, contempla medidas adicionais àquelas 

determinadas para mitigação e compensação dos impactos do 

empreendimento para o TVR, para que seja aplicável o Hidrograma B até 05 

de janeiro de 2022, lembrando que boa parte dessas medidas haviam sido 

requeridas por este Instituto, conforme é relatado neste Parecer. 

A minuta de TC apresenta importante gatilho que prevê, nos casos em que se 

identificar " (...) impactos quantitativamente ou qualitativamente novos ou 

superiores àqueles aferidos até então no âmbito do licenciamento, o Ibama 

poderá impor novo hidrograma ou impor medidas mitigatórias ou 

compensatórias adicionais". Isso deixa claro que o TC privilegia o cuidado 

ambiental necessário, pois prioriza o controle e mitigação dos impactos, 

independentemente das ações adicionais previstas no seu escopo e demais 

tratamentos já previstos no âmbito do licenciamento. 

O compromisso, se viabilizado, possibilitará ao Ibama acompanhar a 

execução das ações de monitoramento e das medidas de mitigação e 

compensação ambientais previstas, o que releva a importância do 

acompanhamento técnico ao cumprimento do termo. 

A minuta ainda prevê multas no caso do descumprimento do termo, 

que visa a reparação ambiental. Além disso, exige a contratação de conta 

garantia e cobertura securitária pelo inadimplemento por parte da empresa, o 

que reforça a necessidade da empresa em dar cumprimento as cláusulas e 

anexos do termo. 

Os projetos delineados na minuta do termo contemplam medidas 

adicionais àquelas determinadas para o empreendimento e ampliação 

de outras em execução. Destaca-se, neste contexto, que o Plano foi 

desenhado para ser desenvolvido em um período de três anos, conforme 

cronograma discutido com a empresa. 

CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, avalia-se que tecnicamente é plausível firmar o TC, 

considerando que as ações apresentadas na minuta agregam no contexto de 

mitigação de impactos do empreendimento, e considerando que essas 

ações se vinculam ao incremento de mitigações e proposições para a 

aplicação do Hidrograma B. Por fim, resta claro que o que se busca com o 

TC é definir o hidrograma aplicável para o empreendimento, conforme cláusula 

própria do termo, e que o termo não limita a ação do Ibama em exigir a 

implementação de novas medidas necessárias para o controle, mitigação e 

compensação dos impactos referidos ao empreendimento, casos necessárias. 

(g.n) 

406.    Por sua vez, o Parecer n. 00005/2021/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU 

(Doc.81), após considerações formais sobre o cabimento em si do Termo de Compromisso 

Ambiental, destaca: 

38. Nesse sentido, considerando a insuficiência dos dados então presentes no 

processo de licenciamento ambiental, o Ibama, por meio do Parecer Técnico n° 

133/2019-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6574281), concluiu pela impossibilidade 

de implantação do Hidrograma A, recomendando a adoção de um hidrograma 

alternativo para o ano de 2020, o que foi perfectibilizado pelo Ofício 

212/2020/COHID/CGTEF/DILIC, expedido com base nos Despachos 
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7343252/2020-DILIC e 7393655/2020-GABIN, por meio do qual determinou-se 

a aplicação de um hidrograma provisório no ano de 2020, que vigorou entre o 

final do mês de abril a dezembro do ano de 2020, com vistas a possibilitar a 

realização de ajustes e medidas adicionais de mitigação. 

39. Na sequência, em 05 de janeiro de 2021, o Ibama expediu o Ofício 

1/2021/DILIC, determinando a extensão aplicação do hidrograma provisório 

para o mês de janeiro de 2021, tendo em vista a perspectiva de uma solução 

técnica em relação ao hidrograma. 

40. Considerando que as discussões técnicas ainda estavam em curso, o Ibama 

expediu o Ofício 96/2021/GABI (SEI 9218974), estendendo a aplicação do 

hidrograma provisório durante os dias de 01 a 07 de fevereiro de 2021, 

mormente porque as medidas mitigatórias e compensatórias 

necessárias para eventual decisão de autorizar o hidrograma B não 

haviam sido analisadas em sua totalidade. 

41. Por meio do presente Termo, pretende-se possibilitar a adoção temporária 

do Hidrograma B, ou seja, até o dia 5 de janeiro de 2022, mediante a execução 

de medidas adicionais de mitigação e compensação dos impactos do 

empreendimento para o TVR. Nesse sentido, a Norte Energia (Carta CE 

006/2021-PR e anexo - SEI 9174982 e 9175011) aponta que já havia finalizado 

dois dos estudos complementares requeridos pelo Ibama, quais sejam, o 

Sensoriamento Remoto Orbital a Modelagem Hidrodinâmica Bidimensional, 

informando, ainda, que o terceiro estudo encontra-se em desenvolvimento e se 

refere ao monitoramento, pelo período de 12 meses, dos ciclos de reprodução e 

alimentação dos peixes e quelônios da Volta Grande do Xingu, que fora iniciado 

em novembro de 2020. 

42. Assim, a empreendedora propõe, no âmbito do presente Termo de 

Compromisso, a execução de um plano, denominado Xingu+, composto 

por 10 linhas de ação, como forma de incrementar as atividades de 

mitigação e compensação estabelecidas no PBA do empreendimento. 

43. No Parecer Técnico nº 23/2021-COHID/CGTEF/DILIC, a área técnica 

esclarece que “a maior parte das ações apresentadas se configuram na 

ampliação de atividades em execução tendo relação direta com o apresentado 

no PBA do empreendimento e/ou inovam ao incluir novas ações objeto de 

discussão entre NESA e Ibama desde o final do ano de 2019.” 

44. Diante disso, a Dilic entendeu que "tecnicamente é plausível firmar o TC", 

manifestando concordância para que “se exija da empresa a apresentação de 

todos os estudos e dados de estudos aptos a demonstrar a segurança do 

hidrograma de consenso, enquanto não definida a vazão adequada para manter 

a qualidade ambiental do TVR”, visto que a proposta “contempla medidas 

adicionais àquelas determinadas para mitigação e compensação dos 

impactos do empreendimento para o TVR”. 

45. Sob o prisma jurídico, convém ressaltar que não se está a transacionar 

sobre o direito em si, que é indisponível, mas apenas a pactuar sobre as 

“condições de tempo e modo” da obrigação legal especificada, sem, contudo, 

dispor do subjacente interesse público ou do direito material aplicável à 

espécie. 

46. Nesse sentido, afigura-se bastante pertinente a previsão constante do item 

1.2 da minuta, que possibilita ao Ibama, caso verificado impactos 

quantitativamente ou qualitativamente novos ou superiores àqueles aferidos 
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até então no âmbito do licenciamento, impor novo hidrograma ou impor 

medidas mitigatórias ou compensatórias adicionais, o que afasta eventual 

alegação de disposição do poder de polícia ou de controle ambiental, uma vez 

que, a qualquer momento, em caso de relevante modificação da situação fática, 

o órgão licenciador poderá impor medidas de controle ambiental. 

47. Nesse contexto, considerando que a maior parte dos estudos 

complementares já foram apresentados e que a proposta abarca medidas que 

já haviam sido requeridas pelo próprio Ibama, além de outras medidas 

relevantes adicionais, cuja execução será incontinenti, ou seja, antes 

mesmo da análise global das medidas mitigantes e compensatórias 

necessárias a eventual decisão para autorizar o Hidrograma B, mas sem 

prejuízo desta análise, o que permitiria um incremento ambiental 

imediato, não se vislumbra óbices jurídicos ao processamento da 

proposta. (g.n) 

407.    Fica claro, portanto, que a motivação do ato administrativo que autorizou a 

aplicação do Hidrograma B no ano de 2021 assumiu como premissas: 

a) que as medidas indicadas no Termo de Compromisso inovam e 

ampliam as medidas de mitigação no Trecho de Vazão Reduzida com 

aplicação do Hidrograma B; 

b) que a empresa Norte Energia S/A produzirá, durante o ano de 2021, 

os estudos complementares necessários a se ter, em 2022, um novo 

hidrograma a ser aplicado, apto a manter a qualidade de vida no 

Trecho de Vazão Reduzida. 

408.    Para que o filtro dos motivos determinantes incida, portanto, necessário aferir 

se as premissas são verdadeiras. 

409.    Desde logo se percebe que a premissa “b” não tem nenhuma relação direta 

com o resultado pretendido de mitigação ou compensação, no ano de 2021, dos impactos sofridos 

no Trecho de Vazão Reduzida decorrentes da vazão inferior àquela prevista no hidrograma 

provisório. 

410.    Como já demonstrado, os estudos complementares vinham sendo cobrados 

pelo IBAMA desde, ao menos, o ano de 2019, embora, em verdade, o tema esteja pendente de 

produção de elementos técnicos pelo empreendedor desde o ano de 2009. 

411.    Sempre que produziu algo técnico no licenciamento, a Norte Energia o fez de 

forma inconsistente e incompleta, mesmo naqueles apresentados no ano de 2020, deixando de 

fornecer elementos que respondessem ao questionamento sobre a vazão adequada para garantir a 

vida no Trecho de Vazão Reduzida. Essa afirmação, é bom consignar, não é do Ministério Público 

Federal, mas, sim, do IBAMA, nos vários pareceres técnicos já descritos ao longo da petição inicial. 
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412.    Ademais, é no mínimo estranho afirmar que o citado Termo de Compromisso 

seja um ganho para a realização dos Estudos Complementares, quando presenteia o empreendedor 

com a possibilidade de aplicar o Hidrograma de Consenso antes de provar sua viabilidade, diante 

dos fatos já diagnosticados. 

413.    De outro lado, também não guarda nenhuma relação com a mitigação ou 

compensação dos danos a alegada possibilidade de o IBAMA utilizar-se de “importante gatilho […] 

nos casos em que se identificar impactos quantitativamente ou qualitativamente novos ou 

superiores àqueles aferidos até então no âmbito do licenciamento’”, já que, sabemos todos, “impor 

novo hidrograma ou impor medidas mitigatórias ou compensatórias adicionais" sempre esteve 

inserido no conjunto de medidas de que dispunha o licenciador, não configurando qualquer 

acréscimo de segurança ou proteção ambiental. E, ademais, conforme esse próprio licenciamento 

tem demonstrado, os impactos demoram algum tempo para serem assimilados e gerar reação por 

parte do licenciador, o que certamente garantiria a manutenção do Hidrograma B durante todo o 

ano de 2021, a despeito do que ele acarretar. 

414.    Sem sentido, também, afirmar que o Termo de Compromisso Ambiental 

“possibilitará ao Ibama acompanhar a execução das ações de monitoramento e das 

medidas de mitigação e compensação ambientais previstas”, pois tal acompanhamento é da 

essência do processo de licenciamento e, presume-se, vinha sendo exercida, desde o início, pelo 

órgão licenciador, não configurando, portanto, qualquer acréscimo de garantia e, menos ainda, 

medida concreta de proteção ao Trecho de Vazão Reduzida ante o impacto decorrente da aplicação, 

em 2021, do Hidrograma B. 

415.    Por fim, se as medidas mitigatórias destinam-se a viabilizar o tratamento dos 

danos decorrentes, no ano de 2021, da vazão prevista no Hidrograma B, como aceitar como eficaz 

na segurança e proteção ambiental um “Plano foi desenhado para ser desenvolvido em um 

período de três anos” (afirmação contida no Parecer Técnico nº 23/2021-COHID/CGTEF/DILIC 

(Doc.69)) e, mais ainda, assumir que o Termo de Compromisso Ambiental “que permitiria um 

incremento ambiental imediato” (afirmação extraída do Parecer n. 00005/2021/COJUD/PFE-

IBAMA-SEDE/PGF/AGU - Doc.81)? 

416.    Resta, então, aferir se a premissa “a” (que as medidas indicadas no Termo de 

Compromisso inovam e ampliam as medidas de mitigação no Trecho de Vazão Reduzida) guarda 

alguma verdade em si mesma. 

417.    E, aqui, novamente a constatação de que a premissa é falsa, desproporcional e 

irrazoável, preenchendo, portanto, os requisitos para a sua constatação de nulidade, a partir dos 

seus motivos determinantes. 
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418.    Objetivamente, o resumo das medidas inseridas no Termo de Compromisso 

Ambiental é o de que: 

- são indicadas 16 medidas; 

- apenas 3 configuram medidas novas; 

- as demais 13 obrigações já estavam previstas no bojo do 

licenciamento ambiental, não foram efetivamente ampliadas ou, de 

alguma maneira, reformatadas para fazer frente ao impacto decorrente 

da aplicação do Hidrograma B durante o ano de 2021, já que nem 

mesmo quando originalmente pensadas tinham tal desafio. 

419.    O resumo já demonstra a falsidade da premissa que deu base ao ato 

administrativo. Mas não apenas é falsa a premissa, como, também, se mostra irrazoável e 

desproporcional, pois permite que a Norte Energia S/A opere a UHE Belo Monte em 

situação de risco real de irreversibilidade dos danos ambientais provocados pela vazão 

prevista no Hidrograma B, sem que a mitigação anunciada ocorra de forma eficaz. 

420.    Quanto a esse ponto, a insuficiência das medidas propostas para garantir a 

segurança na aplicação do Hidrograma B foi analisada em detalhes no ítem 8.2 da presente ação, 

cumprindo destacar que, quando submetidas as 3 medidas novas propostasa uma análise técnica, o 

resultado foi simples e demonstra, mais uma vez, a falsidade da premissa adotada pelo IBAMA no 

ato administrativo questionado. 

421.    Um dado relevante, destacado pela análise pericial, à qual aderiu a Sociedade 

Brasileira de Ictiofauna, diz com os riscos agregados à proposta de estocagem (peixamento), 

considerada inviável, enfatizando-se que o experimento oferece riscos potenciais para o 

ecossistema, em razão da introdução de peixes criados em cativeiro e, em seguida, 

introduzidos em um sistema natural, medida que somente pode ser implementada se e quando 

demonstrada a sua viabilidade técnica. 

422.    O Parecer Técnico 137/2020/COHID/CGTEF/DILIC (Doc.75), por sua vez, 

analisou a proposta revisada dos projetos experimentais para mitigação de impactos sobre peixes e 

vegetação aluvial e pioneira. Apresentou uma manifestação favorável à proposta de distribuição de 

alimentos para peixes, ressaltando enfaticamente que “devido ao caráter experimental e escala 

geográfica proposta, entende-se que essa medida não é suficiente para a completa mitigação deste 

impacto, ficando dependente dos resultados do projeto de recomposição da vegetação aluvial e 

pioneira da região”. 

423.    Do mesmo modo, os técnicos do IBAMA enfatizaram que a proposta de 
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recomposição da vegetação aluvial e pioneira não é suficiente para mitigar os impactos da redução 

da vazão, concluindo que “as medidas mitigadoras propostas não são suficientes para mitigar o 

impacto da perda de áreas de inundação de florestas aluviais e pioneiras e consequente redução de 

área alimentar e habitats para a ictiofauna e fauna, bem como redução de área e comunidade 

vegetal e seus fluxos gênicos.” 

424.    O que terá mudado, em tão pouco tempo, para que tais projetos 

experimentais, destituídos, portanto, de certeza quanto ao seu resultado, possam ter se 

transformado em medidas mitigadoras eficazes para os danos que ocorrerão em 2021 

com a implantação do Hidrograma B? 

425.    Certamente não há elemento que permita validar tal hipótese de adequação 

das medidas. 

426.    Novamente, não se trata de afirmação decorrente de uma leitura 

pretensamente enviesada da parte do Ministério Público Federal, mas de uma leitura técnica do 

próprio IBAMA, como indicado no Parecer Técnico 02/2021 (Doc.78), produzido pela área técnica do 

MPF: 

Convém mencionar ainda, que a COHID/IBAMA acatou as recomendações dos 

pareceres, através do Ofício nº 647/2020/COHID/CGTEF/DILIC, em 02 de 

outubro de 2020. O documento esclarece que o órgão ambiental tem ciência e 

entendimento de que os três projetos experimentais propostos são tentativas 

de cunho técnico de fomentar medidas que possam mitigar impactos da 

aplicação do Hidrograma de Consenso; contudo, considerando o caráter 

experimental das propostas, com projeções de resultados de médio a longo 

prazo, o órgão avaliou que as medidas não são suficientes para mitigar os 

referidos impactos: 

“Contudo, considerando o próprio caráter experimental e a execução de 

médio a longo prazo dos Projetos, avaliou-se que as medidas não são 

suficientes para mitigar possíveis impactos de curto prazo com o 

funcionamento do "Hidrograma de Consenso". Ainda, as medidas 

experimentais propostas podem não produzir o resultado desejado, 

impossibilitando a mitigação”. 

“Diante deste fato, e considerando que as análises técnicas do Ibama e de 

outros atores, alguns externados no Parecer Técnico nº 133/2019-

COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6574281), apontam que pode haver impactos 

ambientais no TVR com a aplicação do referido Hidrograma, resta claro que 

são necessárias proposições de medidas concretas e céleres que possam 

ser executadas no ato do impacto, dificultando a espera do início de 

produção de resultados que os Projetos como propostos requerem”. 

As recomendações feitas pelo corpo técnico do IBAMA no ano anterior ao TCA 

ser firmado demonstram claramente o caráter experimental dos projetos e o 

volume de adequações necessárias e problemas metodológicos encontrados. 

Nenhuma análise posterior demonstrou que tais adequações e problemas 

tenham sido satisfatoriamente resolvidos e, mesmo assim, tais projetos foram 
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inclusos como medidas de mitigação no TCA. As citadas três medidas adicionais 

incluídas no Termo de Compromisso entre o IBAMA e a concessionária Norte 

Energia S.A, portanto, já haviam sido consideradas insuficientes pelo próprio 

corpo técnico do órgão ambiental. Foram todas previamente analisadas e, em 

documentos oficiais, recusadas como medidas de mitigação para os impactos 

sobre a Volta Grande do Xingu. 

Segundo o Resumo Executivo do Plano de Ação Xingu, produzido pela 

concessionária Norte Energia, o Projeto experimental de distribuição de 

alimentos alóctones aos peixes e aos quelônios visa mitigar os impactos da 

“implantação do Hidrograma que foi estabelecido no processo de licenciamento 

do empreendimento” onde “parte significativa dos ambientes alagáveis do TVR 

deixarão de receber o pulso de inundação anual e, consequentemente, a maior 

parte das áreas de alimentação de peixes frugívoros não mais estarão 

acessíveis”, o documento também considera que tal alteração “será 

irreversível”. 

Cabe ressaltar que em nenhum momento o EIA apresenta o prognóstico de que 

parte significativa dos ambientes deixariam de ser alagados e que a magnitude 

do impacto seria irreversível. Ao contrário, o EIA afirma que “é um impacto 

considerado reversível a longo prazo e que após a aplicação do Hidrograma de 

Consenso a condição de floresta aluvial retornará com o tempo. 

Embora incompleto e falho em diversos aspectos, o estudo complementar 

demonstrou (p. 145) que a adoção do Hidrograma B significa ausência de pulso 

de inundação em 70% da área de floresta aluvial, não mais inundando essas 

florestas, que dependem deste alagamento para manter seus ciclos biológicos 

naturais e, em última instância, continuar existindo. Não é apresentada nos 

estudos complementares a área de vegetação de pedrais que deixará de ser 

alagada no HCB, sendo que esse tipo de vegetação também depende do 

alagamento sazonal para existir. 

Além disso, o período de testes previsto para aplicação do HC tem sido referido 

como “no mínimo de seis anos”, o que sugere que o período ao qual o TVR 

estará sujeito à drástica redução da vazão poderá se prolongar 

indefinidamente. Nessas condições, os impactos negativos sobre a vegetação 

alagável e a fauna aquática deverão ser cumulativos e sem possibilidade de 

mitigação em tempo compatível com os ciclos biológicos das espécies afetadas, 

ou com as demandas das populações humanas do TVR.” 

427.    Demonstrado, portanto, que as únicas medidas novas decorrentes do 

Termo de Compromisso Ambiental são inócuas. 

428.    Quanto às demais 13 medidas previstas, remete-se à análise promovida no 

ítem 8.2, em especial ao quadro descritivo que detalha cada uma a uma. Quanto a esse ponto, 

destaque-se a posição do próprio IBAMA de que se trata de medidas previstas como condicionantes 

e no Plano Básico Ambiental, cuja adequação vem sendo discutida no licenciamento. E que, 

portanto, foram concebidas como adicionais ao hidrograma ecológico artificial capaz de assegurar 

um pulso de inundação à Volta Grande do Xingu. Medidas complementares à recuperação do 

ambiente prevista no EIA para ocorrer com o Hidrograma B. O que, por evidente, permite concluir 

que se trata de obrigações inaptas a substituir o pulso de vazão do rio Xingu e garantir a 
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sustentabilidade da aplicação do Hidrograma de Consenso. E que não agregam ao processo de 

mitigação dos danos decorrentes da aplicação do Hidrograma B no ano de 2021. 

429.    Não há dúvida, portanto, que as premissas adotadas no ato administrativo não 

encontram eco na vida real, sendo falsas exatamente por não se mostrarem adequadas a mitigar os 

danos que a redução ainda maior da vazão do rio Xingu acarretará para o Trecho de Vazão 

Reduzida. Tanto o agravamento dos impactos em curso, quanto a falta de mitigação são riscos não 

considerados pelo ato administrativo do presidente do IBAMA, considerando a não aplicação do 

Hidrograma Provisório do ano de 2021. 

430.    Portanto, os motivos determinantes invocados para a sua prática pelo 

presidente do IBAMA são inverídicos, o que conduz a um vício no administrativo, no ponto em 

que autoriza a aplicação imediata do Hidrograma de Consenso. 

431.    Não bastasse isso, a decisão do presidente do IBAMA, sem base técnica, viola 

o art. 20 da LINDB, uma vez que desconsidera os riscos já afirmados, de advirem impactos drásticos 

e irreversíveis ao ecossistema e modos de vida da Volta Grande do Xingu. 

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão. (g.n.) 

432.    Faz-se mister considerar o contexto no qual está inserida a decisão 

administrativa, realçando suas consequências práticas e a necessidade de promover o bem 

comum e a pacificação social (LINDB, art. 5º e CPC, art. 8º) no ecossistema Volta Grande do Xingu. 

Como ensina Vitorelli: 

Amparar na prerrogativa discricionária uma decisão que não considera 

as consequências práticas de sua adoção é ilegal no Brasil. E isso não é 

pouca coisa (…) 

Essa disposição incide sobre o administrador, para impedir que ele se escude 

da reforma estrutural pela via jurisdicional como argumento da 

discricionariedade administrativa. Mas ele também autoriza e demanda ao 

juiz, ao tomar a decisões que orientarão a reforma estrutural, leve em conta as 

consequências práticas de suas decisões.49 

433.    Em suma, os motivos do ato administrativo são falsos e trazem 

consequências nocivas para a Volta Grande do Xingu (seus habitantes humanos e não humanos), 

o que, como se verá a seguir, expõe esse ambiente ao risco de um ecocídio, de transformar-se a 

Volta Grande do Xingu em algo irreconhecível, único em toda região amazônica, uma vez imposta 

uma seca histórica permanente, sem a segurança ambiental e a proteção dos modos de vida 

associados ao rio Xingu, exigidos pelas normas internacionais, pela Constituição Federal, LINDB, 

 
49 

VITORELLI, Edilson. Processo Estrutural - teoria e prática. Salvador: Juspodium. 2020. p.106 e 398. 
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jurisprudência e doutrina pátrias. 

 

10. DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE PROTEÇÃO: OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 

PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO E O RISCO DE ECOCÍDIO 

 

434.    A jurisprudência e a doutrina nacionais compreendem que os princípios da 

prevenção e da precaução têm guarida no artigo 225, §1º, IV da Constituição Federal, que confere 

ao poder público o poder-dever de exigir a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental para a 

instalação de atividades potencialmente poluidoras. 

435.    Trata-se de princípios estruturantes do Direito Ambiental, nacional e 

internacionalmente, sendo fundamento para a exigência de estudos de impacto ambiental e do 

próprio licenciamento ambiental e para a proibição de produtos com potencial de causar danos à 

saúde humana, por exemplo. Dos princípios decorrem, também, consequências jurídico-processuais 

como a inversão do ônus da prova em desfavor do poluidor. 

436.    Os princípios devem guiar as autoridades competentes quanto à gestão dos 

riscos ambientais de empreendimentos, orientando a tomada de decisões administrativas e 

recomendando posições in dúbio pro naturaem caso de impactos graves e irreversíveis, ainda que 

haja incerteza científica quanto a estes. Na esteira destes princípios, os instrumentos do Direito 

Ambiental conferem primazia à prevenção dos danos ambientais sobre a reparação, especialmente 

diante de danos que podem ser difusos e irreversíveis. 

437.    Além do texto constitucional, os princípios da prevenção e da precaução estão 

previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil e na legislação ordinária: 

DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados 

deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas 

capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta 

de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para 

que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos 

para impedir a degradação ambiental. 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(Ratificada pelo Decreto nº. 2.652/1998) 

Art. 3º, 3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, 

evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus 

efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou 

irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada 

como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as 
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políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser 

eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao 

menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas-devem levar em 

conta os diferentes contextos sócioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas 

as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito estufa e 

adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas 

podem realizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima. 

(g.n) 

Convenção sobre Diversidade Biológica 

(Ratificada pelo Decreto Federal nº. 2.519/1998) 

Artigo 14, "D" - Notificar, imediatamente, no caso em que se originem sob sua 

jurisdição ou controle, perigo ou dano iminente ou grave à diversidade biológica 

em área sob jurisdição de outros Estados ou em áreas além dos limites da 

jurisdição nacional, os Estados que possam ser afetados por esse perigo ou 

dano, assim como tomar medidas para prevenir ou minimizar esse 

perigo ou dano. 

Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

(Lei nº. 12.187/2009) 

Art. 3°. A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 

responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, 

observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação 

cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas 

a serem adotadas na sua execução. (g.n) 

438.    O artigo 17, §2º a Lei Complementar nº. 140/2011 densifica os princípios da 

prevenção e da precaução ao determinar que nos casos de iminência ou ocorrência de 

degradação da qualidade ambiental, o ente federativo deve adotar medidas imediatas 

para “evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la”: 

Art. 17, § 2° Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade 

ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar 

medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente 

ao órgão competente para as providências cabíveis. 

439.    O Supremo Tribunal Federal concebe o princípio da precaução como um critério 

de gestão de riscos e pontua que inexiste “vedação para o controle jurisdicional das políticas 

públicas sobre a aplicação do princípio da precaução”: 

O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado 

sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um 

produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a 

saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie 

os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações 

necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não 

discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. Não há vedação para 

o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do 

princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise 

formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das 
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escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela administração pública. (g.n) 

(STF, Recurso Extraordinário nº. 627189, Relator Ministro Dia Toffoli, Tribunal 

Pleno, julgado em 08.6.2016, DJe 03.4.2017). 

440.    O Superior Tribunal de Justiça destaca que o princípio da prevenção deve 

orientar a interpretação das leis ambientais e administrativas, impondo a “adoção de condutas 

cautelosas, que evitem, ao máximo possível, o risco de dano, ainda que potencial, ao meio 

ambiente”: 

I. Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos 

no artigo 225, da Constituição da República, devem orientar a 

interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à 

matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente 

é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito 

fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem, 

ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio 

ambiente. (g.n) (STJ, AgRg no REsp 1418795/SC, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, 07/08/2014). 

441.    A Corte Superior, em outro julgado, ratifica que os princípios da prevenção 

e da precaução impõem à Administração a “obrigação inafastável” de evitar danos 

individuais e coletivos, como é o caso dos danos ambientais: 

7. Toda atividade potencialmente danosa ao meio ambiente necessita de 

licenciamento ambiental, podendo a licença ser negada ou não renovada caso 

haja receio de risco ao ambiente ou à saúde da pessoas. Aplica-se na 

hipótese sub judice o princípio da prevenção e o princípio da 

precaução, pois a Administração, titular do dever de evitar danos 

individuais e coletivos, encontra-se na obrigação inafastável de impedi-

los. (g.n) (STJ, Recurso Especial nº. 1.555.131/RJ, Relator Ministro Herman 

Benjamin, 19 de maio de 2016). 

442.    O E. TRF1 esclarece que é obrigação decorrente do princípio da 

precaução “não postergar medidas eficazes” para prevenir a degradação ambiental (TRF1, 

Apelação Cível nº. 1998.34.0002768-20). 

443.    A Corte Interamericana de Direitos Humanos lançou a Opinião Consultiva nº. 

23/2017 sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, na qual os princípios da prevenção e precaução 

assumem um papel protagonista, sobretudo diante dos desdobramentos sociais dos danos 

ambientais, que reclamam do Estado uma atuação responsável e temporalmente antecipada. 

444.    Para viabilizar esta atuação, os Estados devem exercer o “controle 

administrativo sobre operadores públicos e privados”, o que inclui o “dever de monitorar, de 

maneira contínua, os efeitos de um projeto ou atividade sobre o meio ambiente”, mesmo 

após a conclusão dos Estudos de Impacto Ambiental (Parágrafo 153). 

445.    Considerando que com frequência não é possível retornar-se ao status quo 

ante (reparação integral in natura) após a ocorrência de um dano ambiental, “a prevenção deve ser 
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a política principal a respeito da proteção do meio ambiente” (parágrafo 130). 

446.    Nesta linha, “os Estados estão obrigados a usar todos os meios ao seu alcance 

com o propósito de evitar” danos significativos ao meio ambiente: 

142. De igual maneira, em virtude do dever de prevenção no direito 

ambiental, os Estados estão obrigados a usar todos os meios ao seu 

alcance com o propósito de evitar que as atividades que se levem a 

cabo sob sua jurisdição causem danos significativos ao meio ambiente. 

Esta obrigação deve ser cumprida com a devida diligência, a qual deve ser 

apropriada e proporcional ao grau de risco do dano ambiental. (g.n) 

447.    Para a Corte Interamericana, os Estados tem o dever de assegurar que sejam 

tomadas, imediatamente, as medidas para mitigar o dano: 

172. Em caso de ocorrência de um dano ambiental, o Estado deve mitigar o 

dano ambiental significativo. Inclusive se o incidente ocorrer apesar de se 

haver tomado todas as medidas preventivas do caso, o Estado de origem 

deve assegurar-se que sejam tomadas as medidas para mitigar o dano, 

e deve, para isso, utilizar a melhor tecnologia e ciência disponíveis. 

Estas medidas devem ser tomadas imediatamente, ainda que seja 

desconhecida a origem da contaminação. (g.n) 

448.    Ainda em vista da conexão entre danos ambientais e violações a direitos 

humanos, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Saramaká vs. 

Suriname (2007) dispõe sobre a necessidade de se prevenir danos sobre os recursos naturais 

tradicionalmente utilizados por povos indígenas, sob pena de se colocar em risco sua sobrevivência 

econômica, social e cultural e seu modo de vida: 

121. De acordo com a jurisprudência da Corte segundo o estabelecido nos 

casos YakyeAxa e Sawhoyamaxa, os integrantes dos povos indígenas e tribais 

têm o direito de serem titulares dos recursos naturais que usam 

tradicionalmente dentro de seu território pelas mesmas razões pelas quais tem 

o direito de serem titulares à terra que usam e ocupam tradicionalmente 

durante séculos. Sem eles, a sobrevivência econômica, social e cultural de ditos 

povos está em risco. Daí a necessidade de proteger as terras e os recursos que 

tradicionalmente utilizam: para prevenir sua extinção como povo. O objetivo é 

o fim das medidas requeridas em nome dos membros dos povos 

indígenas e tribais é garantir que poderão continuar vivendo seu modo 

de vida tradicional e que sua identidade cultural, estrutura social, 

sistema econômico, costumes, crenças e tradições distintivas serão 

respeitadas, garantidas e protegidas pelos Estados. (g.n) 

449.    Também no caso Kaliña e Lokono vs. Suriname (2015), a Corte reitera a 

obrigação de prevenir a ocorrência de danos ambientais sobre os territórios indígenas. Trata-se de 

precedentes de suma importância para o caso da UHE Belo Monte, pois a imposição de uma seca 

permanente na Volta Grande do Xingu afeta os povos ribeirinhos e indígenas que consolidaram um 

modo de via associado ao pulso sazonal do rio Xingu. E que hoje sofrem uma alteração profunda e 

compulsória no seu modo de vida. 
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221. A respeito, o Estado tem o dever de proteger tanto as áreas de 

reserva natural como os territórios tradicionais com o objetivo de 

prevenir danos ao território indígena, inclusive aquele que proceda de 

terceiros, através de mecanismos adequados de supervisão e fiscalização que 

garantam os direitos humanos, em particular, mediante a supervisão e 

fiscalização de estudos de impacto ambiental. 

222. Neste sentido, os impactos negativos anteriormente descritos afetaram de 

maneira direta os recursos naturais dos povos Kaliña e Lokono dentro de uma 

área que utilizam tradicionalmente. Apesar disso, não somente não foram 

evitados mediante mecanismos de prevenção ou medidas adequadas 

para mitigar o dano, por parte do Estado, a exemplo da supervisão de 

um estudo de impacto ambiental, como os efeitos negativos foram 

prolongados no tempo, afetando com isso o território tradicional e os 

meios de sobrevivência dos membros de ditos povos. Por isso, a Corte 

recorda que o Estado também tem a responsabilidade de supervisionar e 

fiscalizar as ações no território afetado, para lograr sua pronta recuperação e 

garantir um pleno uso e gozo dos direitos de tais povos. (g.n) 

450.    Finalmente, cabe distinguir o espectro de aplicação dos princípios da 

prevenção, em julgado do E. TRF1: 

[...] o princípio da prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa 

atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada) e a consequente precaução 

(quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação 

sobre o meio ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a 

ação) [...]. (TRF1, Agravo de Instrumento nº. 2003.01.0000969-50, Rel. Des. 

Souza Prudente, 01/02/2005). 

451.    Em suma, enquanto a prevenção impõe a adoção de medidas preventivas 

diante de impactos sobre os quais se tem elevado grau de certeza científica quanto a sua natureza e 

magnitude; o princípio da precaução é aplicado quando não há certeza científica, mas um elevado 

juízo de probabilidade acerca da ocorrência de danos ambientais sérios e irreversíveis. 

452.    Diante desse arcabouço jurídico – que impõe ao poder público a 

obrigação inafastável de evitar o dano, de não postergar medidas eficazes para prevenir a 

degradação ambiental e fazer cessar de forma imediata e diligente os impactos sobre o 

meio ambiente – o caso da UHE Belo Monte se afigura como uma das referências 

empíricas mais perfeitas quanto à violação dos princípios da precaução e prevenção de 

que se tem notícia. 

453.    Como já resta demonstrado, a prova da viabilidade do Hidrograma de 

Consenso foi diferida para a fase de operação da usina. E as incertezas da equipe técnica foram 

reafirmadas em Cláusulas de Revisão do hidrograma e de controle de vazões, que pretendiam 

garantir a segurança ambiental da Volta Grande do Xingu. Mas que permitiram a construção da 

hidrelétrica e o início das suas atividades. 

454.    Ademais, também já está demonstrado que, uma vez iniciada a operação da 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

181 

 

usina, advieram impactos em dissonância ao previsto no EIA, em especial no que se refere à 

possibilidade de o Hidrograma B cumprir sua função de recuperar o sistema mediante a liberação de 

vazão a maior que permitiria o alagamento das planícies aluviais. Desta feita, a equipe técnica do 

IBAMA, analisando os dados do monitoramento em curso, alertou que a sobrevivência e a 

manutenção de todo o ecossistema da Volta Grande e dos modos de vida das comunidades estariam 

em risco. 

455.    E concluiu que é impraticável a implantação do Hidrograma A e que, “com 

relação ao Hidrograma B, os dados presentes no processo de licenciamento são insuficientes para 

garantir que não haverá piora drástica nas condições ambientais e de modo de vida na Volta Grande 

do Xingu no caso de sua implantação”. E, com base no princípio da precaução, o IBAMA recomendou 

“que a partir de 2020 seja aplicado um Hidrograma Provisório baseado nas vazões médias mensais 

aplicadas entre o 2016 e 2018 até que as informações solicitadas à NESA sejam apresentadas e 

avaliadas por este órgão ambiental”. 

456.    Já resta também demonstrado que essas informações foram solicitadas na 

forma de Estudos Complementares que têm por objetivo fornecer ao licenciamento dados concretos 

para a avaliação precoce do mérito do Hidrograma de Consenso. Dados sobre a modelagem dos 

impactos da aplicação do Hidrograma B na Volta Grande do Xingu, que identificassem as áreas 

alagáveis, permitindo avaliar a perda de biodiversidade e de recursos ambientais e as consequências 

para o modo de vida da região em decorrência da sua aplicação. Buscava o licenciador informações 

essenciais para a definição do hidrograma mínimo necessário para que os processos ecológicos da 

fauna e flora fossem mantidos no Trecho de Vazão Reduzida. E, ao exigir os estudos e suspender a 

aplicação dos Hidrogramas B e A, o IBAMA buscou evitar o agravamento das condições ambientais 

identificadas, negando o desvio ainda maior do fluxo hídrico. 

457.    Nesse contexto, é elucidativa a disputa judicial travada entre IBAMA e Norte 

Energia nos autos do Mandado de Segurança nº. 1055452-94.2020.4.01.3400-DF, em que a 

empresa se opunha à operação do Hidrograma Provisório definido pelo licenciador e argumentava 

possuir direito líquido e certo de aplicar o Hidrograma de Consenso. Mesmo estando afirmada a 

imprescindibilidade da análise precoce de seu mérito. 

458.    No mandamus, o IBAMA sustentou o legítimo exercício do seu poder de polícia 

ambiental, com base no princípio da precaução. Explicou que a situação da Volta Grande do Xingu 

teria demandado intervenções urgentes com vistas à mitigação dos impactos, havendo no caso um 

periculum in mora reversum pois, em se mantendo o Hidrograma de Consenso, o impacto ambiental 

esperado seria a perda da manutenção da biodiversidade do Trecho de Vazão Reduzida. Portanto 

defendeu a aplicação do Hidrograma Provisório com base na precaução, tendo em vista a ausência 
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de dados essenciais que garantissem a segurança na aplicação do Hidrograma B e que 

possibilitassem a imediata definição de um hidrograma sustentável para a Volta Grande do Xingu. 

459.    Em decisão irretocável, o E. TRF1 conferiu densidade normativa ao princípio da 

precaução, pontuando importante dimensão deste princípio, que implica na inversão do ônus da 

prova. Nessa esteira, consignou que não é dado à empresa desincumbir-se do ônus de provar a 

sustentabilidade da restrição hídrica que intenta impor à Volta Grande do Xingu. E que, como 

poluidor, deve demonstrar que as consequências de sua atividade não extrapolam as previsões 

contidas no EIA. 

460.    Neste caso, portanto, foi o próprio IBAMA quem definiu os contornos da 

atuação precaucionária no presente caso: em evidenciados impactos em dissonância com as 

previsões do EIA, até que o empreendedor demonstre quais as vazões seguras para 

garantia do pulso de inundação na Volta Grande do Xingu e demonstre as consequências 

reais da implementação do Hidrograma B (com a devida mitigação), deveria operar um 

Hidrograma Provisório calculado pela média das vazões de 2016 a 2018. Ressalte-se que 

não se trata da imposição de um hidrograma sustentável (este depende da conclusão dos Estudos 

Complementares). Mas a imposição de um Hidrograma Provisório foi a medida encontrada para 

evitar perdas irreparáveis em decorrência da imposição de um rigor hídrico ainda mais severo com a 

operação do Hidrograma B. Que na sua concepção pelo EIA deveria com folga alagar as florestas 

aluviais. 

461.    Portanto, uma vez demonstrada a ausência de respaldo técnico que assegure a 

suficiência das medidas propostas pela Norte Energia, como contrapartida à operação do 

Hidrograma B, o ato do presidente do IBAMA de autorizar a aplicação imediata do 

Hidrograma de Consenso implica na quebra de continuidade da ação diligente e 

precaucionária do órgão ambiental. A qual permite que a atividade poluidora amplie sua 

potência, independente do ônus do empreendedor de demonstrar a sua viabilidade. 

462.    Porém, há mais do que isso. 

463.    Vale lembrar que o IBAMA definiu a necessidade da revisão do mérito do 

Hidrograma de Consenso e de aplicação do Hidrograma Provisório em novembro de 2019. Porém, 

ele só foi imposto à Norte Energia em abril de 2020, já passados os meses da enchente e da maior 

cheia. Pode-se dizer que o Hidrograma Provisório vigorou efetivamente na época da vazante e da 

seca. Quando, em janeiro de 2021, as águas do Xingu começavam a inundar as planícies mais 

baixas, gerando toda a expectativa com relação à piracema. E o IBAMA anunciava que permaneceria 

firme na sua conduta ilibada de agente ambiental. Quando se daria a efetiva disponibilidade dos 

recursos hídricos, é então posta em xeque a promessa de segurança ambiental da Volta Grande do 
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Xingu. E a água que deflagraria o ciclo ecológico é desviada. 

464.    Tem-se que a pactuação do acordo do IBAMA com a Norte Energia para 

operação do Hidrograma de Consenso – sem prova das condições de reversibilidade dos impactos de 

alta magnitude já identificados e impondo o agravamento desses mesmos impactos – marca um 

momento singular do processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte. Pois a violação às 

medidas de prevenção assume ainda maior gravidade. Porque o dano não é mais uma prospecção. É 

uma degradação em curso, sem vias de freio ou de reversão. 

465.    A escolha do gestor do órgão ambiental foi por preservar o retorno energético 

pretendido pelo empreendedor, independente do ônus de provar a sustentabilidade de sua 

pretensão. Escolha inadmissível. 

466.    Que efetivamente permite a verificação dos impactos após o dano, que se 

torna drástico e irreversível. E expõe ao risco de não-retorno o ecossistema e os modos de vida da 

Volta Grande do Xingu. 

467.    E que abre um precedente nada trivial à operação da UHE Belo Monte: porque 

possibilita que a usina efetivamente opere sem a garantia do pulso de inundação da vida na Volta 

Grande do Xingu. Conferindo ilegitimamente ao empreendedor o poder de desviar o fluxo do rio 

Xingu, expropriando as suas águas. Apesar de toda retórica que envolve o acordo celebrado, está 

autorizada a ruptura permanente da conectividade entre os ecossistemas e o rio. Uma decisão de 

deixar morrer. Que permite transformar a Volta Grande do Xingu num ambiente irreconhecível, com 

risco de mortandade em massa de espécies e a remoção compulsórias das populações residentes.  

468.    Um ecocídio,50 cuja gravidade apenas pode ser acessada quando se 

compreende as peculiaridades da região, o seu alto grau de biodiversidade e de endemia e a relação 

hidrológica, territorial e ecológica que os povos indígenas e ribeirinhos guardam este rio Xingu, com 

o qual coexistem. 

469.    E quando se reconhece o dever dos Estados de proteger o meio ambiente, não 

apenas por sua “utilidade” ou “efeitos” sobre os seres humanos, mas “também por sua importância 

para os demais organismos vivos com os quais se compartilha o planeta”. (Corte IDH, Opinião 

Consultiva nº 23/2017)  

470.    Uma perspectiva ecológica do princípio da dignidade humana, já 

afirmada pela jurisprudência pátria51, que vem rompendo com a visão antropocêntrica e utilitarista 

 
50“Un daño o destrucción masiva del sistema ecológico, esto es de biodiversidad y ecosistemas, provocado por causas 
humanas (...),  afectando su capacidad de resiliencia”  https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-
amazon-chiquitania-case/. Acesso em  08.Mar.2021.  
51 O Superior Tribunal de Justiça em paradigmático e recente julgado sedimentou as bases desse entendimento. REsp 
1797175/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 21/03/2019, REPDJe 13/05/2019, DJe 28/03/2019):“IV – 

https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-chiquitania-case/
https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-chiquitania-case/
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da natureza, como meio disponível às escolhas e às finalidades do ser humano.52 Perspectiva que 

reconhece um novo alcance à proteção ambiental, junto da real dimensão da responsabilidade pela 

destruição massiva de um sistema ecológico, ao qual se confere valor intrínseco como fim em si 

mesmo, reconhecendo a conexão simbiótica entre os seres humanos e a Natureza, bem como a 

indissociabilidade entre ambos.53 

 

11. DA NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE UM HIDROGRAMA ECOLÓGICO E DE 

CONSENSO PARA A UHE BELO MONTE 

 

471.    Conforme resta amplamente demonstrado, o conflito em torno dos usos 

múltiplos das águas do Xingu foi decidido de forma unilateral pelo empreendedor (Parecer Técnico 

nº 133/2019/IBAMA), e o mecanismo que em 2009 se apresentou sob a denominação de 

Hidrograma de Consenso passa a falsa impressão de ser produto de um acordo entre os atores que 

disputam usos excludentes dos recursos hídricos do rio Xingu, quando se trata de “uma 

autodenominação sobre a qual não existe nenhum acordo social” (MPF - Parecer Técnico nº 

1930/2019-CNP/SPPEA). Os povos indígenas e as demais comunidades, que ocupam 

tradicionalmente a Volta Grande do Xingu, não participaram da definição das vazões do Hidrograma 

de Consenso, não tiveram oportunidade de debater quais indicadores socioambientais deveriam ser 

resguardados por esta medida mitigatória e nem mesmo foram adequadamente informados sobre os 

 
Da perspectiva ecológica do princípio da dignidade da pessoa humana e do reconhecimento dos animais não humanos como 
sujeitos de direito (...) Assim, diante da crise ecológica, faz-se necessário repensar o conceito kantiniano de dignidade, no 
intuito de adaptá-lo aos enfrentamentos existenciais contemporâneos, bem como a fim de aproximá-lo das novas 
configurações morais e culturais impulsionadas pelos valores ecológicos (SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. 
Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente, 5. ed., RT, p. 62, 2017). (…) 
Inserida nesse pensamento é que se faz premente a discussão: "[...] principalmente em relação aos animais não humanos, 
deve-se reformular o conceito de dignidade, objetivando o reconhecimento de um fim em si mesmo, ou seja, de um valor 
intrínseco conferido aos seres sensitivos não humanos, que passariam a ter reconhecido o status moral e dividir com o ser 
humano a mesma comunidade moral" (NAESS, Arne Apud: SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito 
constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente, 5. ed., p. 62, 2017). Em outras 
palavras, pode-se falar também de limitações aos direitos fundamentais dos seres humanos com base no reconhecimento de 
interesses não humanos.” 
52 Por fim, o Supremo Tribunal Federal também superou o paradigma antropocêntrico ao reconhecer que “[…] o bem 
protegido nesse inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal possui (...) uma matriz biocêntrica, dado que a 
Constituição confere valor intrínseco também às formas de vidas não humanas, no caso, os seres sencientes (...)”Voto vogal 
da Ministra Rosa Waber in ADI 4983, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-087  DIVULG 26-04-2017  PUBLIC 27-04-2017. 
53 Ana Maria Cárcamo, ao estudar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1797175/SP, Rel. Ministro OG 

FERNANDES), explica: “Assim, a “consciência ecológica” e a visão ampla dos direitos humanos tratados na decisão embasam 
uma leitura de direitos humanos que contemplem os direitos da natureza, a partir da mudança de consciência da visão do 
mundo que reconhece a “conexão simbiótica entre os seres humanos e a Natureza e decorre da indissociabilidade entre eles”. 
Dessa forma, é possível fazer uma leitura ainda mais ampla e instrumental do caso em análise pautada nas suas referências 
explícitas ao Direito da Natureza, ao pluralismo jurídico e ao reconhecimento da importância do movimento global neste 
sentido, sustentando, assim, a transição para o paradigma ecocêntrico.” Caso de papagaio Verdinho e a transição de 
paradigma na jurisprudência brasileira. In Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria Geral. Org. Luiz 
Felipe Lacerda. São Leopoldo. Casa Leria. 2020. p.87. 

 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

185 

 

impactos associados.  

472.    Passados os anos de instalação da usina e advindos os impactos em cascata na 

fase inicial de operação, foi constatado que as comunidades da Volta Grande do Xingu vivem hoje 

uma situação de emergência humanitária. Não apenas pela brusca ruptura das suas condições de 

subsistência. Mas porque perderam as referências que orientavam seu cotidiano. Assistem perplexos 

o Xingu se transformar num rio que não pulsa. Alheios a qualquer tomada de decisão. E sem 

condições de sequer compreender as informações repassadas pela empresa, que não são 

compatíveis com as suas fontes de aprendizagem e de transmissão de conhecimento. 

473.    Note-se ademais que a recente decisão do presidente do IBAMA de autorizar a 

aplicação do Hidrograma de Consenso para o ano de 2021 foi antecedida de três reuniões realizadas 

às pressas com a concessionária Norte Energia (28 e 29/01 e 02/02). Reuniões técnicas em que a 

empresa teria exposto o seu plano Xingu+ à diretoria do órgão ambiental, sem a presença de 

qualquer membro da equipe técnica do IBAMA. E que ensejaram a ruptura da ação do licenciador 

que até então mantinha-se firme em impor o Hidrograma Provisório e exigir previamente os Estudos 

Complementares. Sobre essas reuniões que resultaram na alteração completa das vazões a serem 

aplicadas na Volta Grande do Xingu, e, portanto, no cotidiano das populações residente, merece 

registro que a discussão realizada consta de ata de reunião de uma página apenas. Um debate que 

se faz completamente à margem da participação e da possibilidade de controle pelas comunidades 

atingidas. (IBAMA – Ata de Reunião/jan-fev/2021 – Doc.65) 

474.    Porém, como se verá a seguir, não há como se falar num Hidrograma 

efetivamente de Consenso, bem como em solução para o conflito em torno da partilha das águas do 

rio Xingu, cuja definição atingirá visceralmente a vida dos moradores tradicionais da Volta Grande 

do Xingu, se não houver garantia de uma Consulta Prévia, Livre e Informadas dessas comunidades. 

475.    Como visto, já houve reconhecimento de que originalmente a UHE Belo Monte 

violou o direito à consulta dos povos indígenas atingidos, havendo quanto a isso decisão do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região e medida cautelar proferida contra o Brasil pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

476.    Porém, como se verá a seguir, a consulta aos povos atingidos não deve ocorrer 

apenas antes da instalação de um empreendimento, mas sempre que medidas administrativas 

específicas os afetem. 

 

11.1. Do direito à consulta prévia, livre e informada 
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477.    O direito à consulta prévia, livre e informada ingressou no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir da ratificação da Convenção nº. 169/OIT em 20 de junho de 2002 

(Decreto Legislativo nº. 143/2002), tendo entrado em vigor em 25 de julho de 2003 (Decreto 

Executivo nº. 5.051/2004). 

478.    Na condição de tratado internacional de direitos humanos, a Convenção nº. 

169/OIT possui status normativo supralegal (RE 349703, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 

03/12/2008), nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal(Recurso 

Extraordinário nº. 466.343/SP), significando dizer não apenas que toda medida legislativa 

infraconstitucional deverá estar em conformidade com suas disposições, mas que se constitui como 

vetor interpretativo das próprias normas constitucionais. 

479.    Esse status impõe ainda que seus direitos possuem aplicabilidade imediata, nos 

termos do artigo 5º, §1º da Constituição Federal, independentemente de qualquer regulamentação. 

Nesse sentido, jurisprudência uníssona do E. TRF1 e do próprio STF. 

A Convenção nº. 169/OIT prevê o direito à consulta em seu artigo 6º: 

Artigo 6º. 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos 

deverão: 

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 

particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que 

sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 

afetá-los diretamente; 

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas 

com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se 

chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas 

propostas. 

480.    Em síntese, a Convenção nº. 169/OIT estabelece que os povos 

indígenas e tribais possuem o direito de serem consultados de forma prévia, livre e 

informada sempre que forem previstas medidas administrativas ou legislativas que 

possam afetá-los. 

481.    Em nível internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(doravante, Corte IDH) construiu uma sólida jurisprudência acerca do direito à consulta. O caráter 

obrigatório da jurisdição contenciosa da Corte foi reconhecido, no Brasil, em 10 de dezembro de 

1998, quando fora depositado documento junto ao Secretário-Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), no qual o estado brasileiro se compromete a implementar as decisões do órgão 
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decorrentes da responsabilidade internacional por violação de direitos humanos54. A Corte IDH se 

pronunciou sobre o direito à consulta prévia de modo específico em quatro casos, estabelecendo 

importantes padrões de direitos humanos para sua aplicação, a serem necessariamente observados 

pelos países: Comunidade Saramaka vs. Suriname (2007)5556, Povo Indígena Kichwa de Sarayaku 

vs. Equador (2012), Comunidade Garífuna de Ponta Pedra e seus membros vs. Honduras (2015) e 

Povos Kaliña e Lokono vs. Suriname (2015)57. 

482.    Com o reconhecimento, os Estados devem ajustar suas normas e instituições 

para consultar os povos indígenas e tribais de maneira efetiva, sempre em conformidade com os 

padrões internacionais acerca da matéria, a fim de gerar canais efetivos e confiáveis de diálogos 

com esses grupos58.  

483.    O Poder Judiciário pátrio também tem reconhecido sucessivamente o direito à 

consulta em primeira e segunda instância, conforme sintetiza o quadro abaixo59: 

 

 
54 CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2005. 
55Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia Serie C Nº 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2013. 
56Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia Serie C Nº 185 del 12 de agosto de 2008 (Interpretación de la 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_esp.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2013. 
57Corte IDH. Caso de los pueblos Kaliñ y Lokono vs. Surinam. Sentencia Serie C nº. 309 del 15 de noviembre de 2015 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_esp.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2017. 
58Corte IDH, 2012, op. Cit., p. 49. 
59 Ib. Idem, p. 9. 
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484.    O Poder Judiciário brasileiro tem avançado no entendimento de que consulta 

prévia é um direito fundamental dos povos indígenas e tribais: 

O direito de consulta pode ser visto como concretização do paradigma 

neoconstitucionalista, pois, a um só tempo, resta concretizada: (a) a 

centralidade e força normativa da Constituição (art. 231, Par. 3º); (b) os 

direitos fundamentais à preservação do modo de vida das minorias são 

efetivados; (c) o Judiciário exerce o seu papel contramajoritário; (d) há uma 

lógica discursiva e argumentativa; (e) por fim, há aproximação do direito com a 

ética e justiça, e a superação do modelo positivista, em que o Direito se 
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mostrava estanque, sem interdisciplinaridade com outras ciências (Decisão 

Interlocutória em 1ª Instância, Justiça Federal em Cuiabá, Processo nº: 14123-

48.2013.4.01.3600, 13/09/2014, p. 14). 

É certo ainda que, por ser a consulta direito fundamental de titularidade 

de minorias, com a intenção de se prestigiar o multiculturalismo, deve-

se interpretar os atingidos de forma extensiva, uma vez que o brocardo in 

dubio pro saluteou in dubio pro natura se aplica também ao meio ambiente 

cultural, em que estão incluídas todas as comunidades tradicionais com seus 

peculiares modos de criar, fazer e viver, nos termos do art. 216 da Constituição, 

da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais e Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial – 

todas já internalizadas no país por decreto presidencial e dotadas de estatura 

supralegal - além da lei 12.343/2010 (Justiça Federal em Itaituba/PA, Sentença 

na Ação Civil Pública nº. 3883-98.2012.4.01.3902, 15/06/2015, p. 56). 

Fundamenta-se, assim, a consulta no direito que têm as populações indígenas 

e tribais de decidir suas prioridades no que tange ao seu desenvolvimento, na 

medida em que atos legislativos e administrativos afetem sua sobrevivência. 

Segundo prescrições da Convenção 169 da OIT, inseridas no nosso 

ordenamento jurídico em nível de norma constitucional, a consulta prévia 

(artigo 6º) e a participação (artigo 7º), constituem direito fundamental que 

têm os povos indígenas e tribais de poder decidir sobre medidas 

legislativas e administrativas, quando o Estado permite a realização de 

projetos. A intenção é proteger a integridade cultural, social e 

econômica além de garantir o direito democrático de participação nas 

decisões que afetam diretamente essas populações tradicionais. (g.n) 

(TRF1, Apelação Cível nº. 2006.39.03.000711-8/PA, Voto da Des. Selena 

Almeida, 25/11/2011)    

    O Poder Judiciário pátrio também reconhece a relação intrínseca entre o 

pluralismo político e o direito à consulta prévia: 

Entenda-se pluralismo nos termos em que a Constituição o erigiu como 

fundamento da República: “um direito fundamental à diferença em todos os 

âmbitos e expressões da convivência humana – tanto nas escolhas de natureza 

política quanto das de caráter religioso, econômico, social e cultural”. Dessa 

forma, os indivíduos, tanto quanto os povos indígenas, são livres “para se 

autodeterminar e levar sua vida como bem lhe[s] aprouver, imune[s] a 

intromissões de terceiros, sejam elas provenientes do Estado, por 

tendencialmente invasor, ou mesmo de particulares.” (Justiça Federal em 

Cuiabá, MT, Sentença na Ação Civil Pública nº. 3947-44.2012.4.01.3600, 

12/11/2014, p. 46). 

485.    O mesmo precedente identifica a relação existente entre o pluralismo político, 

a autodeterminação dos povos indígenas e tribais e o direito à consulta prévia: 

É neste último sentido que a expressão autodeterminação está sendo 

empregada neste momento: como a possibilidade prevista constitucional 

e convencionalmente de exercer sua autonomia, ou seja, de formar 

coletivamente, em liberdade, a vontade coletiva de um dado grupo 

socialmente organizado. Assim, consegue-se relacionar os princípios do 

pluralismo político e da autodeterminação dos povos indígenas, de que 
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é expressão a exigência constitucional de consulta prévia às 

comunidades indígenas afetadas pelo aproveitamento dos recursos 

hídricos em suas terras.  (g.n) (Justiça Federal em Cuiabá, MT, Sentença na 

Ação Civil Pública nº. 3947-44.2012.4.01.3600, 12/11/2014, p. 47). 

486.    Verifica-se, ante o exposto, que o direito à consulta prévia integra o 

ordenamento jurídico brasileiro na condição de norma supralegal, de aplicabilidade imediata, 

contando com amplo reconhecimento jurisprudencial em níveis nacional e internacional. 

487.    A Convenção nº. 169/OIT também exige que a consulta seja prévia a qualquer 

autorização. O artigo 6º determina que os governos consultem os povos interessados sempre que 

sejam previstas medidas administrativas que possam afetá-los. O artigo 15, por sua vez, estatui a 

necessidade de “estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados 

[…] antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos 

recursos [...]”. 

488.    A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acrescenta que a 

consulta deve ocorrer desde a fase de planejamento do projeto, plano ou medida, com 

suficiente antecedência ao começo das atividades de execução60. A Corte Interamericana, por 

sua vez, esclarece que a consulta deve ocorrer desde as primeiras etapas de planejamento 

da proposta, e não unicamente quando surja a necessidade de aprovação da comunidade, de modo 

a permitir que os grupos participem e influenciem a tomada de decisão61. 

489.    O fato é que a legislação exige que a consulta prévia seja realizada antes da 

emissão de toda e qualquer licença ambiental, mesmo porque do contrário seria uma consulta 

póstuma, que não garantiria a possibilidade de os grupos consultados participarem da decisão 

acerca da viabilidade socioambiental do empreendimento. 

490.    Delineadas estas balizas jurídicas, segue análise do caso concreto. 

 

11.2. Da incidência do direito à consulta prévia, livre e informada no caso presente: 

definição de um Hidrograma Ecológico e de Consenso  

 

   O artigo 6º da Convenção nº. 169/OIT dispõe: 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 

 
60 CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia em Bolivia. DOC. 
OEA/SER.L/V/II, DOC. 34, 28 de junio de 2007, párr. 249. 
61 CORTE IDH. Caso del Pueblo IndígenKichwa de Sarayaku vs. Ecuador, op. Cit. p. 50. 
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particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que 

sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 

afetá-los diretamente; 

491.    Em se tratando de medidas administrativas, como no presente caso, trata-se 

da verificação fática de uma relação de causa e efeito entre a medida proposta e impactos 

(negativos e/ou positivos) produzidos sobre o grupo e/ou sobre seus direitos coletivos. Esta relação 

de causa e efeito não é verificada post factum, pois a consulta deixaria de ser prévia e teria seu 

escopo prejudicado. Por isso, fala-se em “cada vez que sejam previstas” e em grupos 

potencialmente afetados. 

492.    O pressuposto fático para incidência do direito à consulta prévia é, 

portanto, a possibilidade de uma medida administrativa específica “afetar” povos 

indígenas ou tribais. 

493.    Por tudo que foi exposto ao longo desta Ação Civil Pública, resta claro que a 

UHE afetou e afeta, e de maneira particularmente grave, os povos indígenas Juruna (Terra Indígena 

Paquiçamba), Arara (Terra Indígena Arara da Volta Grande) e Xikrin (Terra Indígena Trincheira-

Bacajá), bem como outros grupos indígenas e de comunidades tradicionais que vivem na Volta 

Grande do Xingu, mas que não possuem seus territórios formalmente reconhecidos. 

494.    Frise-se que o direito à consulta independe de o território estar demarcado ou 

titulado. Não é este o critério empregado pela Convenção nº. 169/OIT, como já explicitou a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos “os povos indígenas e tribais que carecem 

de títulos formais de propriedade sobre seus territórios também devem ser consultados a 

respeito de concessões extrativistas ou da implantação de planos e projetos de 

desenvolvimento ou investimento”62. 

495.    Fora demonstrado acima (ítem 3.2) que os povos indígenas não foram 

consultados à época da autorização da hidrelétrica: foram realizadas reuniões meramente 

informativas em um único dia, nas quais o Hidrograma de Consenso foi apresentado apenas 

superficialmente, e os indígenas expressaram questionamentos e dúvidas que nem mesmo foram 

respondidos. O governo federal passou a classificar, posteriormente, estas reuniões como consulta, 

em que pese ter sido consignado nas atas que a consulta ainda viria a ser realizada. 

496.    Outro mecanismo utilizado como argumento para burlar o direito efetivo 

 
62 293. Los procedimientos de consulta previa “deben efectuarse con respecto a los grupos que pueden resultar afectados, o 
bien porque poseen la tierra o territorio respectivo, o bien porque el reconocimiento de los mismos se encuentra en proceso 
de reivindicación”. En otras palabras, los pueblos indígenas y tribales que carecen de títulos formales de propiedad sobre sus 
territorios también deben ser consultados respecto del otorgamiento de concesiones extractivas o la implementación de 
planes o proyectos de desarrollo o inversión (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos de los 
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudenciadel Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Disponível em: <http://www.consultaprevia.org/#!/documento/583>. Acesso em: 5 
nov. 2015). 
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desses povos, foi considerar que as audiências públicas – também encontros pontuais, destinados à 

população em geral, e distantes dos territórios étnicos – cumpririam o requisito da consulta prévia. 

Trata-se de um argumento atécnico e inconvencional. Consulta prévia e audiência pública são 

institutos completamente diferentes, diferenciando-se quanto aos sujeitos, hipótese de incidência, 

fundamento jurídico, procedimento, momento, e também, sobretudo, finalidade.  

497.    Recorde-se que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública nº. 

2006.39.03.000711-8 em razão da violação do direito à consulta prévia, livre e informada de todos 

os onze povos indígenas afetados pela UHE Belo Monte. Conforme já narrado, a Quinta Turma do E. 

TRF1 proferiu acórdão reconhecendo a violação por unanimidade. Acórdão foi tornado sem efeito 

pela presidência do Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº. 14.404, nos autos 

de Suspensão de Liminar e Antecipação de Tutela nº. 125, em decisão que não analisou o mérito. A 

ação originária ainda aguarda julgamento definitivo. Importa que, no bojo dessa demanda, houve 

por parte do TRF1 o reconhecimento da violação do direito à Consulta dos povos indígenas afetados 

pela UHE Belo Monte, decisão, entretanto, que não foi apta a interferir no ritmo imposto à 

implementação da usina. 

498.    A presente ação civil pública não se volta à consulta prévia à UHE Belo 

Monte, mesmo por que o empreendimento está finalizado. Ao contrário, a presente tutela 

visa a garantia do direito à consulta prévia dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais da Volta Grande do Xingu, especificamente no que se refere à revisão do 

Hidrograma de Consenso, para definição do regime de vazões a serem operados no Trecho 

de Vazão Reduzida. O quadro a seguir evidencia as diferenças entre as demandas, destacando o 

objeto da presente, no que se refere à consulta aos atingidos. 

 2006.39.03.000711-8 Presente Ação Civil Pública 

Sujeitos 
Todos os onze povos indígenas do Médio 
Xingu, afetados pela UHE Belo Monte. 

Povos indígenas Juruna, Arara e Xikrin e 
outros grupos indígenas e tradicionais 
que ocupam tradicionalmente a Volta 
Grande do Xingu, diretamente afetados 
pela redução da vazão. 

Objeto 

(medida 
administrativa) 

Decreto Legislativo (medida legislativa) e 
Licença Prévia (medida administrativa), 
que aprovaram a UHE Belo Monte. 

Atos administrativos do IBAMA que irão 
apreciar e estabelecer novos valores de 
vazão para o Hidrograma de Consenso. 

Momento 
Deveria anteceder à edição do Decreto 
Legislativo nº. 788/2005 e da Licença 
Prévia nº. 342/2010. 

Prévia aos referidos atos administrativos 
do IBAMA. 

 

499.    A Convenção nº. 169/OIT estatui que a consulta deverá ocorrer “antes de cada 

medida administrativa” (Convenção nº. 169/OIT, Art. 6º, 1), o que sem dúvida se aplica às decisões 
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administrativas do IBAMA que irão avaliar qual Hidrograma deverá ser aplicado na Volta Grande do 

Xingu. 

500.    Em reforço, a Corte Interamericana de Direitos Humanos deixa clarividente que 

a consulta prévia deve ser aplicada também nas “fases de execução” de um projeto de exploração: 

184. Neste sentido, não há sido controvertido que o Estado não realizou 

nenhuma forma de consulta com os Sarayaku, em nenhuma das fases de 

execução dos atos de exploração petroleira e através de suas próprias 

instituições e órgãos de representação. Em particular, o povo não foi consultado 

antes de serem construídos heliportos, cavarem buracos, plantarem explosivos 

e destruírem zonas de alto valor para sua cultura e cosmovisão. (Corte IDH, 

Caso do Povo Kichwa de Sarayaku vs. Equador, p. 56). 

501.    O direito à consulta prévia deve ora ser garantido, sob pena de se 

perpetuar a injustiça que se verificou com a aprovação da UHE Belo Monte, quando estes 

grupos foram completamente alijados das decisões do licenciamento ambiental. A 

definição de novos valores para o Hidrograma de Consenso é um ato administrativo que 

tem o potencial de afetar de maneira grave a vida e os modos de viver dos presentes e 

futuras gerações dos indígenas e tradicionais da Volta Grande do Xingu. 

 

(a) Dos sujeitos do processo de consulta 

 

502.    Com relação a quem deve conduzir a consulta, a Convenção nº. 169/OIT deixa 

claro em seu artigo 6º que a consulta prévia é uma obrigação dos governos. Obrigação essa não 

suscetível de delegação a atores privados: 

La comisión reitera que laobligación de asegurar que las consultas tengan lugar 

de maneracompatibleconlos requisitos estabelecidos e el Convenio, es una 

obligación a cargo de losGobiernos y no de personas o empresas 

privadas63.(g.n) 

503.    No caso Kichwa de Sarayaku vs. Equador, a Corte Interamericana desqualificou 

as reuniões conduzidas pela empresa petroleira interessada na exploração enquanto reunião de 

consulta prévia, enfatizando que este processo deve ser coordenado pelo Estado64. 

504.    Essa característica diferencia a consulta prévia de “espaços participativos” 

 
63 OIT, CEACR: observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, Bolivia. Publicación: 2006, 

par. 7. 
64  “187. Es necesario enfatizar que la obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación 
y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, 
mucho menos en la misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de la 
consulta” (CORTE IDH, 2012, op. Cit., p. 58). 
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dirigidos pelas próprias empresas privadas interessadas no empreendimento, como é o caso do 

“Comitê Indígena de Vazão Reduzida”. O Parecer Técnico nº. 21/2009 da Funai determinou a criação 

de um “um comitê indígena para controle e monitoramento da vazão que inclua mecanismos de 

acompanhamento – preferencialmente nas terras indígenas, além de treinamento e capacitação, 

com ampla participação das comunidades”. 

505.    Este Comitê - frise-se desde logo - não se confunde com o direito à consulta 

prévia, que - além de dever ser conduzida necessariamente por instituição estatal - tem diversas 

outras características peculiares (caráter deliberativo, prévio, culturalmente adequado, dentre 

outros).  

506.    Não bastasse isso, o fracasso dos espaços participativos existentes no processo 

de licenciamento da UHE Belo Monte já foi reconhecido tanto pelo licenciador, quanto pela FUNAI, 

interveniente no que se refere às questões indígenas. Leia-se a avaliação da FUNAI quanto à 

inefetividade deste Comitê Indígena de Vazão Reduzida: 

A constituição do comitê tem como objetivo o empoderamento das 

comunidades indígenas sobre todo o processo de implementação do TVR, 

devendo os mesmos serem fiscais das ações no Rio, para que as condições 

previstas sejam cumpridas. Para tanto, foi solicitado que um mecanismo de 

monitoramento fosse construído em conjunto com as comunidades, de modo 

que todos os levantamentos realizados no Rio Xingu, na Volta Grande, fossem 

inteligíveis àqueles povos. Identificou-se que era necessário que os dados 

levantados pudessem ser divididos com os povos indígenas de modo que os 

mesmos diminuíssem sua insegurança com relação TVR, e que houvesse ainda, 

uma instância de governança onde os problemas advindos da mudança no Rio 

pudessem ser debatidos. 

[...] Ainda que o comitê da vazão tenha sido instalado, o mesmo não se 

demonstra efetivo. Além disso, ainda não fazem parte do mesmo os 

representantes indígenas não aldeados. Sobre as questões de navegação, não 

há participação, como já informado, dos Xikrin. Verifica-se, portanto, prejuízos 

à comunidades indígenas a partir da falta de informação e diálogo, que levam a 

conflitos entre os povos indígenas e a empresa. Não se verifica a existência dos 

mecanismos de acompanhamento para a vazão reduzida. (Informação 

Técnica/FUNAI n. 223/2015). 

507.    Com relação a quem são os povos consultados, a Convenção nº. 169/OIT 

dispõe que são sujeitos da consulta os povos indígenas e tribais. “Povos tribais” é uma categoria 

adotada no direito internacional que se refere a todos os grupos étnicos ou grupo culturalmente 

diferenciados não indígenas. São grupos cujas formas de viver se diferem da sociedade envolvente, 

por exemplo no que diz respeito à sua relação com o território e com o meio ambiente. 

508.    Quando transposta às realidades nacionais, a expressão “tribais” se aplica aos 

grupos étnicos de origem africana (tais como as comunidades quilombolas no Brasil, os 
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pueblosraizales e palenqueros na Colômbia, dentre outros), mas também a outros grupos étnicos, 

tais como comunidades ribeirinhas, pescadores, extrativistas, quebradeiras de coco babaçu, etc. 

509.    Os povos e comunidades tradicionais tem seus direitos coletivos reconhecidos 

no artigo 215 da Constituição, mas também no Decreto nº. 6.040/2007, que instituiu a Política 

Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Aliás, para fins de enquadramento, o Decreto adota 

os mesmos parâmetros de que a Convenção nº. 169/OIT se vale para descrever os povos tribais: 

Povos tribais 

(Convenção nº. 169/OIT, art. 1, 1.a, 2) 

Povos e comunidades tradicionais 

(Decreto nº. 6.040/2007, art. 1, II) 

São grupos “cujas condições sociais, culturais e 

econômicas os distingam de outros setores da 

coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou 

parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições 

ou por legislação especial”. 

A consciência de sua identidade indígena ou tribal 

deverá ser considerada como critério fundamental para 

determinar os grupos aos que se aplicam as disposições 

da presente Convenção. 

Grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição. 

 

510.    Nestes termos, a jurisprudência nacional tem reconhecido de maneira uníssona 

a aplicabilidade do direito à consulta prévia aos povos e comunidades tradicionais. Sendo, portanto, 

imperioso que as comunidades ribeirinhas da Volta Grande do Xingu não sejam excluídas 

do seu direito. 

PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMPLANTAÇÃO 

DO PÓLO NAVAL DE MANAUS/AM. COMUNIDADES RIBEIRINHAS. CONSULTA 

PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL. BRASIL. PAÍS SIGNATÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. 

1. Não foram infirmados no presente recurso os fundamentos da decisão 

agravada, que deram azo à determinação de que tanto a União quanto o INCRA 

não realizassem nenhuma transferência de seus imóveis, a qualquer título, para 

o Estado do Amazonas, além da proibição de retirar ou remover as 

comunidades ribeirinhas de suas terras durante o curso da ação civil pública em 

trâmite no Juízo de origem. 

2. Para a implantação do Pólo Naval no Estado do Amazonas, faz-se necessária 

a observância às normas supralegais - Convenção 169 da OIT, Convenção da 

Diversidade Biológica e Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, da 

qual o País é signatário -; constitucionais - artigos 215 e seu § 1º, 216, 231 e 

232 -; e infraconstitucionais referentes à proteção dos direitos inerentes às 

populações tradicionais. 

3. A ausência de consulta prévia e livre e consentimento claro das 

comunidades tradicionais envolvidas no processo expropriatório torna 

a implantação ilegal e ilegítima. 
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4. Nas informações prestadas pelo Juízo de origem constata-se que a ação civil 

pública encontra-se conclusa para decisão em razão do Estado do Amazonas ter 

pugnado, na fase de especificação de provas, pela produção de prova pericial 

complexa, para fins de realização de exame, vistoria por parte de engenheiros 

ambientais e antropólogos, com o fito de serem fixados quais seriam os 

impactos a serem sofridos pelas comunidades ribeirinhas supostamente 

afetadas pela implantação do Pólo Naval e ainda, se haveria comunidade 

diretamente afetada pelo empreendimento. 

5. Diante do quadro fático apresentado, afigura-se necessária a manutenção da 

decisão agravada. 

6. Agravo de instrumento da União não provido. (g.n) (AG 0031507-

23.2014.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, 

TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.3172 de 12/06/2015). 

 

(b) Do caráter culturalmente apropriado da consulta 

 

511.    A consulta prévia, livre e informada se propõe a ser um diálogo intercultural. A 

Convenção nº. 169/OIT esclarece que ela deve ser levada a cabo “mediante procedimentos 

apropriados” e “segundo as instituições representativas do povo indígena ou tribal”. 

512.    No caso Saramaka vs. Suriname, a Corte IDH esclareceu que os governos 

precisam garantir o caráter “culturalmente apropriado” das consultas, de acordo “com os costumes e 

tradições” dos grupos consultados65, sobretudo no que diz respeito aos seus métodos tradicionais de 

tomada de decisão66, cabendo aos próprios grupos a decisão sobre como se farão representar, 

jamais ao Estado67. 

513.    Este caráter intercultural ou culturalmente adequado, assim como o viés 

deliberativo e não somente informativo, é um dos aspectos que diferencia a consulta prévia dos 

instrumentos tradicionais de participação da legislação brasileira, especialmente as audiências 

públicas, conforme visto acima. 

514.    Ser culturalmente apropriada significa que a consulta deve respeitar os 

métodos tradicionais de tomada de decisão do grupo consultado, sua temporalidade, sua 

organização política, dentre outros aspectos socioculturais. 

515.    Neste sentido, vale destacar que muitos grupos elaboraram seus próprios 

Protocolos de Consulta, expondo ao governo e à sociedade civil como estão organizados 

 
65 CORTE IDH, 2007, op.cit., p. 42-43. 
66“165. Es decir, está claramente reconocida hoy en día la obligación de los Estados de realizar procesos de consulta 
especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y pueblos indígenas. Tales 
procesos deben respetar el sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse como un 
relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores sociales o políticos y terceros interesados” 
(CORTE IDH, 2012, op.cit., p. 49). 
67 CORTE IDH, 2007, op.cit. p. 2-3. 
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social, cultural e politicamente e como tradicionalmente tomam suas decisões. 

516.    Sobre os Protocolos de Consulta e sua relação com os chamados “planos de 

consulta”, Biviany Rojas Garzón, Érika Yamada e Rodrigo Oliveira expõem: 

“[...] alguns sujeitos coletivos vêm construindo seus Protocolos próprios de 

Consulta Prévia. São documentos nos quais os povos 'regulamentam' a 

consulta de maneira específica, de acordo com seus usos, costumes e 

tradições. Nesses protocolos, povos indígenas, comunidades quilombolas e 

povos e comunidades tradicionais expõem ao governo como estão 

organizados politicamente, como se fazem representar, quem fala em 

nome deles, como esperam que as informações sejam repassadas e 

como tomam decisões autônomas levando em consideração a 

coletividade. 

[…] 

Os protocolos próprios de consulta constituem um marco de regras mínimas de 

interlocução entre o povo, ou comunidade interessada, e o Estado. A partir 

dos protocolos próprios, é possível construir o plano de consulta de 

cada processo. O plano de consulta constitui o primeiro acordo necessário 

entre as partes sobre as regras de cada consulta definidas conjuntamente entre 

o Estado e a comunidade consultada. No Plano de Consulta precisam ser 

acordados os interlocutores do processo, o local, a metodologia, o tempo e os 

recursos necessários para sua realização. 

Vale a pena destacar que a própria jurisprudência brasileira também tem 

reconhecido a necessidade de definir as regras do processo de consulta entre 

as partes antes de dar início à sua execução. Em decisão da quinta turma do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ainda sobre a ausência de consulta no 

caso de Belo Monte, a Desembargadora Selene Almeida menciona a 

necessidade de realizar uma 'pré-consulta sobre o processo de consulta, tendo 

em vista a escolha dos interlocutores legitimados, o processo adequado, a 

duração da consulta, o local da oitiva, em cada caso, etc.'68” 

517.    A respeito, o E. TRF1, no caso do Projeto Volta Grande – Mineração de Ouro, 

decidiu de forma unânime pela necessidade de que a consulta prévia seja realizada “em 

conformidade com o protocolo de consulta respectivo, se houver, em atenção ao que dispõe a 

Convenção nº. 169 da OIT” (TRF1, Sexta Turma, Acórdão na Ação Civil Pública nº. 0002505-

70.2013.4.01.3903/PA, Relator Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 2017). 

518.    Sendo assim, demonstrada a aplicabilidade do direito à consulta ao presente 

caso concreto, uma vez demonstrada ao longo desta inicial a decisão do licenciador quanto à 

necessidade de definição de vazões seguras e sustentáveis para a Volta Grande do Xingu, impondo-

se a análise precoce das vazões dos Hidrogramas A e B do Hidrograma de Consenso, pugna-se que 

as recomendações do Parecer Técnico nº. 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC para definição de um 

Hidrograma Ecológico de Consenso sejam concretizadas em respeito à efetiva participação dos 

 
68ROJAS GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA. 2016, op.cit., p. 38. 
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povos atingidos, nos termos da Convenção 169 da OIT.  

519.     Para tanto, deve o IBAMA realizar Consultas Prévias, Livres e 

Informadas junto aos povos indígenas e tradicionais da Volta Grande do Xingu, de maneira 

culturalmente apropriada e de acordo com seus respectivos Protocolos de Consulta Prévia (caso 

existam), sempre que forem adotadas medidas administrativas que interfiram no regime de vazões 

do Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu, em especial no processo em curso para definição do 

hidrograma a ser aplicado, mediante apresentação e diálogo em torno dos Estudos 

Complementares, inclusive quanto a eventuais cenários de teste, bem como fixação de medidas 

preventivas, mitigatórias ou compensatórias que se venha a adotar. 
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12. DO PROCESSO ESTRUTURAL E A PRESENÇA DE SUAS CARACTERÍSTICAS NO CASO 

CONCRETO 

 

520.    Não é inovadora (e menos ainda, recente) a constatação de que o modelo 

clássico do processo civil, focado em relações individuais, em demandas que consideram interesses 

de sujeitos específicos, não fornece as respostas necessárias para casos que contemplem um feixe 

de interesses bem mais amplo, com muita frequência envolvendo interesses colidentes, total ou 

parcialmente entre si, mas com titularidade dispersa na sociedade. 

521.    Importante resposta a essa constatação se deu com a consolidação do 

microssistema de ações coletivas, da qual a ação civil pública é o mecanismo mais comum utilizado 

na tutela de conflitos que envolvem direitos difusos em sentido amplo. 

522.    Ocorre que, em situações ainda mais complexas, especialmente naquelas que 

envolvem a discussão e implementação de políticas públicas, mostra-se imprescindível a adoção de 

uma postura diferente dos atores processuais, diante de casos que, em regra, demandam a 

construção de soluções diferenciadas, dando origem ao que se tem denominado de processo 

estrutural, conceito bem captado na definição de Edilson Vitorelli69: 

O processo estrutural é um processo coletivo no qual se pretende, pela atuação 

jurisdicional, a reorganização de uma estrutura burocrática, pública ou privada, 

que causa, fomenta ou viabiliza a ocorrência de uma violação pelo modo como 

funciona, originando um litígio estrutural. Essencialmente, o processo estrutural 

tem como desafios: 

1) a apreensão das características do litígio, em toda a sua complexidade e 

conflituosidade, permitindo que os diferentes grupos de interesses sejam 

ouvidos; 

2) a elaboração de um plano de alteração do funcionamento da instituição, cujo 

objetivo é fazer com que ela deixe de se comportar da maneira reputada 

indesejável; 

3) a implementação desse plano, de modo compulsório ou negociado; 

4) a avaliação dos resultados da implementação, de forma a garantir o 

resultado social pretendido no início do processo, que é a correção da violação 

e a obtenção de condições que impeçam sua reiteração futura; 

5) a reelaboração do plano, a partir dos resultados avaliados, no intuito de 

abordar aspectos inicialmente não percebidos ou minorar efeitos colaterais 

imprevistos; e 

6) a implementação do plano revisto, que reinicia o ciclo, o qual se perpetua 

indefinidamente, até que o litígio seja solucionado, com a obtenção do 

resultado social desejado, que é a reorganização da estrutura. 

 
69

Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, 2018, vol. 284, p. 333. 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

200 

 

 

523.    Uma das características da decisão estrutural (fruto de um processo 

estrutural), portanto, é a sua capacidade de lidar com situações cujo dinamismo demanda um 

acompanhamento pelo Poder Judiciário e os demais agentes, com possibilidade de adoção de 

mecanismos que, muitas vezes, se aproximam da mediação e não se mostram tão arraigadamente 

atados ao princípio mais estreito da congruência. 

524.    Como aponta Sérgio Cruz Arenhart70: 

É muito frequente no emprego de medidas estruturais a necessidade de se 

recorrer a provimentos em cascata, de modo que os problemas devam ser 

resolvidos à medida que apareçam. Assim, por exemplo, é típico das medidas 

estruturais a prolação de uma primeira decisão, que se limitará a fixar em 

linhas gerais as diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando o 

núcleo da posição jurisdicional sobre o problema a ele levado. Após essa 

primeira decisão – normalmente, mais genérica, abrangente e quase 

“principiológica”, no sentido de que terá como principal função estabelecer a 

“primeira impressão” sobre as necessidades da tutela jurisdicional – outras 

decisões serão exigidas, para a solução de problemas e questões pontuais, 

surgidas na implementação da “decisão-núcleo”, ou para a especificação de 

alguma prática devida. Possivelmente, isso se sucederá em uma ampla cadeia 

de decisões, que implicarão avanços e retrocessos no âmbito de proteção 

inicialmente afirmado, de forma a adequar, da melhor forma viável, a tutela 

judicial àquilo que seja efetivamente possível de se lograr no caso concreto. 

Não raras vezes, esses provimentos implicarão técnicas semelhantes à 

negociação e à mediação. 

Como afirma Owen Fiss, essa gradual implementação da decisão judicial é 

própria dos litígios estruturais. Somente à medida que a decisão judicial vai 

sendo implementada é que se terá a exata noção de eventuais problemas 

surgidos e, assim, de outras imposições que o caso requer. Aliás, a 

complexidade da causa implicará, comumente, a necessidade de se tentar 

várias soluções para o problema. Essa técnica de tentativa-erro-acerto é que 

permitirá a seleção da melhor técnica e do resultado ótimo para o caso. 

Em razão disso, essas decisões podem (e, muitas vezes, devem) ir além da 

simples especificação do resultado a ser obtido, esclarecendo os meios para 

tanto. A sentença judicial, ao fixar a consequência esperada, pode impor um 

plano de ação, ou mesmo delegar a criação desse plano a outro ente, de forma 

a atingir, de maneira mais pronta e com o menor sacrifício aos interesses 

envolvidos, o resultado almejado. 

525.    O Superior Tribunal de Justiça, coerente com seu papel de uniformizador da 

jurisprudência infraconstitucional, não apenas acolhe as demandas estruturais, como reconhece sua 

imprescindibilidade em situações complexas: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. CONTROLE 

JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE GENÉRICA. 

 
70

Decisões estruturais no Direito Processual Civil Brasileiro, Revista de Processo. São Paulo: RT, 2013, ano 38, v. 225, p. 389. 
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DESCABIMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. PEDIDOS DIVERSOS E 

COMPLEXOS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÕES LEGAIS 

ESPECÍFICAS. OMISSÃO. NULIDADE. 

1. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em 

circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do 

administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções 

antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação 

judicial de sua implementação. 

2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática 

pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do 

autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a 

condução diferenciada do feito. 

3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de 

alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se 

buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização 

reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade 

administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 

4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção 

judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão 

da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso 

mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 

5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para 

afastamento do vício. (REsp 1733412/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) 

526.    É, então, diante de um complexo contexto de aplicação de política pública 

ambiental, concretizada no licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na 

definição daquela que se apontou, desde o início, como a principal medida mitigatória na Volta 

Grande do rio Xingu, que se insere a presente demanda e da qual não é possível ocultar o caráter 

estrutural. 

527.     Não se cuida apenas de impor um fazer ou não-fazer por parte do 

empreendedor e do IBAMA. 

528.    Cuida-se, muito mais, da necessidade de alterar a situação de 

desconformidade consolidada, em razão da operação da UHE Belo Monte sem uma 

definição adequada para a partilha dos recursos hídricos. Uma definição que deve 

equacionar o conflito em torno das águas do rio Xingu. E que precisa ser construída com 

dados e debates técnicos, garantindo a efetiva participação social, em especial das 

comunidades tradicionais diretamente afetadas (na forma prevista na Convenção OIT 

169), consolidando o princípio da transparência na administração ambiental, bem como 

garantindo que a aplicação dos princípios ambientais (notadamente do princípio da 

precaução) conduza um processo de definição das vazões sustentáveis para o Trecho de 

Vazão Reduzida.  
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13. DA AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA 

 

529.    O Código de Processo Civil define a litispendência como a identidade entre uma 

ação proposta e outra anteriormente ajuizada. Esta identidade se dá a partir da coincidência 

cumulativa entre os três elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. 

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

VI – litispendência; 

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. 

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (g.n) 

530.    Caso não haja identidade entre os três elementos da ação, poderá ser caso de 

litispendência parcial (quando correspondem integralmente parte das causas de pedir e parte dos 

pedidos respectivos). No presente caso, não se verifica litispendência total ou parcial. Vejamos. 

531.    O licenciamento ambiental e a construção da UHE Belo Monte foram eivados 

por incontáveis ilegalidades e violações, o que ensejou o ajuizamento de inúmeras Ações Civis 

Públicas apenas por parte do Ministério Público Federal.  

532.    A ACP nº 2006.39.03.000711-8 - exigiu a suspensão do licenciamento em 

razão da ausência de consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas potencialmente 

afetados pela UHE Belo Monte, referente ao empreendimento que afetaria diretamente seus modos 

vida e sua subsistência. 

533.    Com relação a esta, não há que se falar em litispendência, uma vez que, por 

meio da presente e atual demanda se objetiva garantir o direito à consulta prévia aos povos 

indígenas e comunidades tradicionais da Volta Grande do Xingu, especificamente frente às definições 

de um hidrograma ecológico de consenso. Portanto incide sobre necessárias alterações na vazão do 

rio Xingu no Trecho de Vazão Reduzido, como forma de uma partilha participativa dos recursos 

hídricos. 

534.    No que se refere ao Hidrograma de Consenso, duas ações civis públicas 

propostas pelo Ministério Público Federal versaram sobre o tema, sem que tampouco se verifique 

litispendência.  

535.    Por meio da Ação Civil Pública nº. 0025999-75.2010.4.01.3900 o Ministério 

Público Federal requereu a nulidade da Licença Prévia nº. 342/2010, dentre outras razões, pela 

violação do princípio da precaução, pois estudos ambientais sobre o Trecho de Vazão Reduzida, 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

203 

 

exigidos para fins de apreciação do EIA/Rima, foram indevidamente postergados e a Licença fora 

emitida sem que os analistas ambientais do IBAMA constatassem a viabilidade socioambiental do 

Hidrograma de Consenso. Essa ação foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias, 

porém os efeitos das decisões foram suspensos pelo mecanismo da Suspensão de Segurança. 

536.    A Ação nº. 0028944-98.2011.4.01.3900, por sua vez, pleiteava a paralisação 

das obras da UHE Belo Monte em razão, dentre inúmeros outros fundamentos, em razão 

inviabilidade ambiental do Hidrograma de Consenso. 

537.     A presente ação, diversamente, não visa à declaração de nulidade das licenças 

ambientais concedidas ou à paralisação das obras (já concluídas). 

538.     Busca-se, agora, evitar danos irreparáveis à Volta Grande do Xingu, garantindo 

o controle das vazões no Trecho de Vazão Reduzida e a incidência das cláusulas de revisão do 

Hidrograma de Consenso, em decorrência da não confirmação dos prognósticos do EIA quanto à 

suficiência dos hidrogramas previstos para garantir a higidez ambiental daquela região e em 

decorrência da obrigatoriedade de o poluidor pagador apresentar Estudos Complementares que 

atestem a sustentabilidade das vazões aplicadas. Estudos esses já demandados pelo licenciador. 

539.    Não há como se falar em litispendência da presente demanda, uma vez que 

fundada na realidade concreta que emerge a partir da operação da UHE Belo Monte e em decisões 

atuais do licenciador que impõem a avaliação de mérito do Hidrograma de Consenso e que 

conformam uma causa de pedir e pedidos bastante diversos. 

540.    Da relação entre a presente demanda e as ações pretéritas, afastada por 

completo a possibilidade de litispendência, o que se pode afirmar certamente é que o mérito da 

presente é algo como uma tragédia anunciada, tendo em vista os meandros processuais que 

permitiram a implementação da UHE Belo Monte, a despeito da ausência de dados que subsidiassem 

a segurança dessa intervenção no rio Xingu. 
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14. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

    

    A concessão da tutela de urgência se sujeita ao exame dos pressupostos gerais 

do provimento antecipado proferido em cognição sumária, quais sejam: a probabilidade do direito 

alegado e o perigo da demora. Ambos presentes no caso em tela. 

     Tem-se que “a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os 

requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a 

probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 

forma antecipada” (Enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 

     A plausibilidade jurídica para concessão da tutela de urgência encontra-se 

amplamente demonstrada.  

     Além das inúmeras provas colhidas no Inquérito Civil Público 

1.23.003.000254/2010-28 expostas no corpo da presente ação, os documentos técnicos oficiais do 

processo de licenciamento – em especial o Parecer Técnico 133/2019/IBAMA – comprovam que o 

Hidrograma de Consenso, principal medida mitigatória da UHE Belo Monte, prevista como a única 

capaz de reverter os impactos do desvio do fluxo hídrico do Xingu, não se mostra apta a cumprir 

esse papel. E, ao contrário, hoje apresenta-se como um impacto não previsto, para o qual não há 

ainda mitigação definida. Nesse contexto, diante de impactos de alta magnitude já identificados, 

sem que o poluidor demonstre a sua viabilidade mediante a apresentação dos Estudos 

Complementares solicitados, não há segurança para a aplicação de seu Hidrograma B, com a 

imposição de rigor hídrico ainda mais severo à Volta Grande do Xingu.  

    Está demonstrado o acerto do IBAMA, já reconhecido pelo Poder Judiciário, ao 

impor um Hidrograma Provisório, que deveria perdurar até que se tivesse dados que garantissem a 

definição de um modelo seguro para as vazões praticadas.  

    A inexistência atual dos dados solicitados é também demonstrada por 

documentos oficiais do processo de licenciamento, mediante Pareceres Técnicos (Parecer Técnico 

17/2021/IBAMA e 133/2019/IBAMA) por meio dos quais o IBAMA devolve os Estudos 

Complementares para que sejam devidamente realizados. E é demonstrada ainda pela própria 

repactuação de prazos entre a concessionária e o IBAMA para apresentação dos estudos. Está ainda 

amplamente demonstrado, por análise técnica dos pareceres do IBAMA, que não houve qualquer 

alteração no âmbito das medidas mitigatórias que permitisse a afirmação segura de que os impactos 

em curso não se tornarão drásticos e irreversíveis mediante aplicação do Hidrograma B, sem prova 

de sua viabilidade. Resta demonstrado, ainda, em detalhes que o ato administrativo por meio do 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

205 

 

qual o presidente do IBAMA autorizou a imediata aplicação do Hidrograma de Consenso, 

postergando a prova de sua viabilidade, contém vício de motivação. 

    Deste modo, há evidências suficiente quando à necessidade de manter a 

aplicação do Hidrograma Provisório. Bem como, de controle adicional para que sejam 

efetivamente realizados os Estudos Complementares, sem os quais não há critérios 

seguros para definição de vazões sustentáveis. No caso dos autos, não há dúvida de que o 

presidente do IBAMA coloca o poluidor na confortável posição de aplicar o Hidrograma de Consenso, 

postergando a realização dos estudos para depois do dano. Com riscos de demorarem de modo 

desproporcional enquanto a usina segue operando sem um regime seguro de vazões e tampouco 

com mecanismo de mitigação para seus maiores impactos. 

    Não bastasse isso, há uma evidente contradição. A empresa requer um ciclo 

hidrológico para realização do terceiro eixo dos Estudos, por meio do qual deverá identificar as 

principais áreas de alimentação, reprodução e desova no Trecho de Vazão Reduzida. Ao mesmo 

tempo, ela pleiteia a aplicação de um regime de vazões que impõe um rigor hídrico severo, muito 

longe do natural. Ou seja, se precisa de um ciclo hidrológico, precisaria de água para inundação. Se 

não precisa de água para alagar as planícies e formar os berçários, certamente já deveria ter 

entregue esses estudos. 

    Vale destacar que, nas últimas semanas, após a autorização do presidente do 

IBAMA para redução do fluxo hídrico mediante aplicação do Hidrograma B no Trecho de Vazão 

Reduzida (que, de 10.900³/s previstos pelo hidrograma provisório para o mês de fevereiro, a média 

mensal de vazão praticada diminuiu para 1600m³/s com o Hidrograma B), o MPF recebeu inúmeras 

denúncias de moradores, indígenas e não indígenas, relatando a sua perplexidade diante da ruptura 

dos ciclos ecológicos, incluindo vídeos em que mostram os locais de piracema secos e os frutos das 

árvores caindo a metros de distância do rio. Pedem socorro para que não se perca o período 

reprodutivo deste ano.71  

     No que se refere ao perigo da demora, resta demonstrado, de forma 

exaustiva, o risco de perdas definitivas na Volta Grande do Xingu que a aplicação do Hidrograma B 

pode ensejar, com ruptura dos processos reprodutivos e a eliminação de espécies. Alerta afirmado 

com veemência nos pereceres técnicos do licenciador IBAMA, bem como nas demais análises 

técnicas independentes e do corpo pericial do Ministério Público Federal.  

    Esse periculum in mora foi afirmado pela procuradoria especializada do IBAMA, 

perante o poder judiciário, na ocasião em que litigou em defesa da aplicação do Hidrograma 

 
71 https://youtu.be/J2OEzBAX058  

 

https://youtu.be/J2OEzBAX058
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Provisório, com base na precaução, até que os dados dos Estudos Complementares permitissem a 

definição da segurança de vazões, sendo então dado à concessionária provar as condições de 

viabilidade para eventual aplicação do Hidrograma B. Resgate-se os fundamentos da manifestação:  

Assim, observa-se que a concessão do efeito suspensivo ao pedido de 

reconsideração, além de não encontrar previsão legal, configura, no caso dos 

autos, periculum in mora inversum. Relembra-se que o impacto ambiental 

esperado é a possível perda da manutenção da biodiversidade do Trecho de 

Vazão Reduzida - TVR, considerando a situação identificada de impactos acima 

do previsto no EIA, com intensificação desses impactos na área de influência do 

TVR. Portanto, controlar as vazões da Volta Grande do Xingu tem o objetivo de 

mitigar os impactos ambientais esperados na qualidade da água, ictiofauna, 

vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de vidada população 

da Volta Grande. 

    Restou demonstrado que não houve alteração nas ações mitigatórias que 

tecnicamente ensejassem a mudança de posição do licenciador. 

    Ademais, é importante destacar que a ruptura da ação precaucionária do órgão 

ambiental ocorreu justamente no período da enchente do Xingu, quando as florestas aluviais 

deveriam ser inundadas para recompor os ambientes degradados. Em que a sincronia do movimento 

das águas com a oferta alimentos e de abrigo possibilitaria que os peixes e as tracajás migrassem 

em busca de habitats para reprodução. Mesmo sendo em escala reduzida, por ser ainda um 

hidrograma provisório, a expectativa de uma cheia para o mês de março e abril justificam ainda 

mais a urgência da tutela pleiteada. Manter na época da cheia um rigor hídrico tal a um ambiente 

impactado é um sacrifício desproporcional ao qual ora se submete a Volta Grande do Xingu.  

     Por isso, a necessidade imperiosa e urgente de, no mínimo, manter-se a 

aplicação do Hidrograma Provisório definido pelo IBAMA, evitando as pioras ambientais, 

até que a concessionária apresente os dados solicitados nos Estudos Complementares e 

que esses sejam analisados pelo licenciador. 

    Há ainda ponto fundamental que merece ser considerado. Como dito, ao 

autorizar a aplicação do Hidrograma de Consenso, postergando a apresentação dos Estudos 

Complementares por meio dos quais a empresa deveria fazer prova das vazões sustentáveis, o 

presidente do IBAMA afirma a possibilidade de operação da UHE Belo Monte independentemente do 

pulso de inundação que sustente a vida na Volta Grande do Xingu. Aceitando como suficientes, sem 

respaldo técnico, medidas outras que não impliquem na definição equânime da partilha das águas 

do rio Xingu. O que gera um grave precedente, que, dado o histórico deste processo, arrisca fazer-

se regra. O que permitiria manter-se operando a UHE Belo Monte, independente de uma partilha 

equilibrada dos recursos hídricos, transformando a Volta Grande do Xingu num lugar irreconhecível. 

    O IBAMA já afirmou a necessidade de definir vazões seguras para a Volta 
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Grande do Xingu, impondo-se um regime de vazões sustentáveis. Quando então seria possível a 

análise do mérito do Hidrograma de Consenso. Essa análise, portanto, deverá ser realizada com 

base em dados a serem apresentados nos Estudos Complementares solicitados. Que são 

imprescindíveis.  

    Do que se depreende do presente caso, a equipe técnica do IBAMA, desde 

2009 solicita dados complementares sobre a segurança das vazões do Hidrograma de Consenso. 

Solicitações que foram requalificadas em 2019, na forma de Estudos Complementares, a serem 

produzidos com uso de tecnologias atuais. Necessários em virtude dos impactos de alta magnitude 

advindos da fase inicial de operação da usina, em razão da insuficiência do pulso de inundação do 

rio Xingu.  

       Desde julho de 2019 o licenciador aguarda, em vão, as informações solicitadas, 

que permitiriam modelar os impactos da aplicação do Hidrograma B. Com relação a esse 

hidrograma, já está compreendido que, caso sua aplicação se mostrasse viável, seria necessário 

definir as condições para tanto, uma vez que seguramente não se presta ao papel de hidrograma de 

recuperação do ambiente, tal como originalmente previsto no EIA (ao invés de garantir o 

alagamento das florestas aluviais, mantém expostas 70% dessas áreas). Os dados solicitados 

possibilitariam ainda auferir os principais locais de alimentação e desova da Volta Grande do Xingu, 

bem como determinar as vazões suficientes para alagamentos desses espaços, e o tempo necessário 

para garantia dos ciclos reprodutivos. Tudo isso está absolutamente claro nos pareceres do IBAMA.  

    Não resta dúvida de que, embora seja digno de respeito o trabalho da equipe 

técnica do IBAMA, a dificuldade do licenciador de impor à Norte Energia as suas decisões, 

mesmo quando reafirmadas pela diretoria, é uma evidência. Basta a leitura dos documentos, 

por meio do quais solicitavam a realização de Estudos Complementares desde 2019. E os despachos 

e memorandos internos em que o Diretor reiteradamente solicita ao Presidente que renove os 

prazos, insistindo na realização desses estudos. Ademais, resta evidente que a imposição do 

Hidrograma Provisório no ano de 2020, além de responder à ação precaucionária recomendada pela 

equipe técnica, teve um papel de forçar o empreendedor a entregar os Estudos Complementares. A 

empresa primeiro tenta reverter a decisão no Poder Judiciário. Quando, então, o Desembargador 

Federal afirma o óbvio: que é do poluidor o ônus de provar que sua atividade não acarretará 

danos irreparáveis ao meio ambiente e que as consequências auferidas não extrapolam as 

previsões do EIA.   

    No âmbito deste licenciamento, uma vez ausentes certezas científicas 

desde as análises do EIA, essa prova ora deve ser realizada pelos Estudos 

Complementares aguardado pelo IBAMA desde 2019, que devem responder, não mais à 
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viabilidade do empreendimento, mas ao regime de vazões adequados para garantir a 

sustentabilidade ambiental da Volta Grande do Xingu. 

    Resta demonstrado que, impedida de aplicar o Hidrograma B e forçada a 

operar um Hidrograma Provisório até que apresentasse os Estudos Complementares e estes fossem 

analisados pelo IBAMA, a empresa, então, em 14 de dezembro de 2020, protocolou um relatório 

como resposta a dois dos três eixos dos estudos, solicitando prazo de um ciclo hidrológico para 

realização do restante. Sendo que a leitura do Parecer Técnico 17/2021/IBAMA deixa evidente que 

não houve entrega efetiva do solicitado, que o empreendedor não produziu os dados e que o IBAMA 

não conseguiria promover a análise da segurança das vazões a serem aplicadas na Volta Grande do 

Xingu.  

    A possibilidade jurídica da revisão precoce do Hidrograma de Consenso já 

afirmada pelo licenciador, afastadas as teses de direito adquirido ou direito líquido e certo. A análise 

precoce do Hidrograma de Consenso é uma necessidade, também já afirmada pelo licenciador, 

tendo em vista o risco de agravamento dos impactos já em curso. E, além disso, a análise precoce 

do mérito do Hidrograma de Consenso é um imperativo deste licenciamento, para que a 

usina opere contando com uma medida mitigatória apta a fazer frente a todos os 25 

impactos decorrentes o desvio do fluxo hídrico do rio Xingu. Que no EIA caberiam a um 

hidrograma artificial (Hidrograma B) capaz de produzir o alagamento das planícies 

aluviais. 

    O que temos hoje: ao não entregar os dados solicitados, a empresa foi 

agraciada com uma decisão política que lhe autorizou aplicar o Hidrograma de Consenso em 2021.  

    Com isso, torna-se ainda mais distante o horizonte da definição de um regime 

de vazões seguras a esse licenciamento, e os impactos identificados em razão do desvio do curso do 

rio Xingu seguem sem mitigação possível, agravados mediante a redução ainda maior do fluxo 

hídrico, com anuência do licenciador. 

    A necessidade de intervenção judicial no caso é premente, sob pena de 

que o processo de revisão do Hidrograma de Consenso – que deveria resultar em 

definições quanto ao equilíbrio da partilha das águas do rio Xingu – seja conduzido por 

decisões políticas, postergando-se indefinidamente a apresentação de informações 

técnicas indispensáveis, com o risco real de que a definição das vazões adequadas 

advenha após o dano consumado. Alijadas as comunidades indígenas e ribeirinhas 

tradicionais atingidas do direito participar da condução de seus destinos. 
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15. DOS PEDIDOS 

     De todo o exposto e por todos os elementos de prova que acompanham a 

presente ação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 

 

a) A concessão, in initio litis e inaudita altera pars, de tutela de urgência para que:  

 

1. Com base no Princípio da Precaução, seja imposta ao IBAMA e à NORTE 

ENERGIA a obrigação de aplicar, no Trecho de Vazão Reduzida, durante o 

ano de 2021, um regime de vazão equivalente, no mínimo, ao previsto no 

Hidrograma Provisório definido pelo IBAMA no Parecer Técnico nº 

133/2019/IBAMA/COHID, enquanto são definidas as vazões seguras a 

serem praticadas na Volta Grande do Xingu, sob pena de multa diária de R$ 

500mil (quinhentos mil reais) 

 

2. Seja determinado ao IBAMA e à Norte Energia que apresentem, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, cronograma detalhado quanto à realização 

de todas as etapas dos três eixos dos Estudos Complementares, 

tomando como data final o dia 31/12/2021 (Termo de Compromisso 

Ambiental – TCA n. 3/2021-GABIN, Cláusula 1.2), com definição de datas 

específicas, que considerem os diferentes ciclos hidrológicos, para 

apresentação dos resultados parciais, aos quais deve ser dada publicidade; 

 

b) Ainda, em sede de tutela de urgência, mediante decisão estrutural, considerando a 

necessidade de reposicionamento do Hidrograma Ecológico Artificial como medida mitigatória apta a 

fazer frente aos impactos do desvio do fluxo hídrico do rio Xingu, requer sejam impostas ao 

IBAMA e à Norte Energia a adoção das seguintes providências no âmbito do licenciamento 

ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: 

 

1. seja determinado ao IBAMA que, dentro das suas atribuições de ente 

licenciador da UHE Belo Monte, conduza o processo de avaliação do mérito 

do Hidrograma de Consenso para a redefinição das vazões praticadas 

no Trecho de Vazão Reduzida, tomando como diretriz a necessidade da 

partilha equilibrada dos recursos hídricos do rio Xingu, bem como as seguintes 

premissas essenciais:  

I.  Dever de manutenção dos ecossistemas, dos modos de vida e da 

navegação na Volta Grande do Xingu;  

II. Respeito ao princípio da precaução;  
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III. Tecnicidade das decisões;  

IV. Respeito ao princípio da informação e da transparência e;  

V. Consulta Prévia, Livre e Informada das populações tradicionais 

moradoras da Volta Grande do Xingu;  

2. Tendo em vista o dever de manutenção dos ecossistemas, dos modos 

de vida e da navegação na Volta Grande do Xingu, seja aplicado ao Trecho 

de Vazão Reduzida, a partir de fevereiro de 2022, um regime de vazões 

suficiente para garantir a efetiva sustentabilidade etnoambiental da 

Volta Grande do Xingu, de acordo com os Estudos Complementares a serem 

apresentados pela concessionária Norte Energia, até 31 de dezembro de 2021 

(TCA n. 3/2021-GABIN, Cláusula 1.2) e aprovados pelo IBAMA;  

2.1) caso a Norte Energia deixe de apresentar os Estudos Complementares 

(total ou parcialmente) ou em sendo esses considerados insuficientes (total 

ou parcialmente) à finalidade a que se destinam, seja determinada a 

complementação dos estudos, diretamente pelo IBAMA ou por 

terceiros contratados, os quais deverão ser custeados pela Norte Energia 

e contratados na forma determinada por decisão judicial ou, se 

administrativa, pelo IBAMA; 

2.2) Com base no princípio da precaução, no caso de as conclusões sobre 

os Estudos Complementares apontarem diversos cenários a serem 

testados, a partir de diferentes vazões máximas e mínimas para aplicação 

de hidrogramas variados no Trecho de Vazão Reduzida, seja determinado 

que os testes de implementação das diferentes vazões sejam 

realizados a partir do cenário que destinar o maior volume de água 

para o Trecho de Vazão Reduzida, promovendo-se a redução gradual 

das vazões, considerado como patamar mínimo os valores fixados no 

Hidrograma Provisório definido pelo IBAMA no Parecer Técnico n.º 

133/2019/COHID/CGTEF/IBAMA, até que se definam as vazões que 

assegurem a sustentabilidade etnoambiental do Trecho de Vazão Reduzida; 

2.3) na hipótese de os Estudos Complementares exigidos pelo IBAMA não 

se mostrarem conclusivos e suficientes para a definição de um valor seguro 

de vazões para o Trecho de Vazão Reduzida, seja por conta da qualidade 

das informações, seja, ainda, por não terem sido entregues até o dia 

30/12/2021, seja aplicado para os meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril e maio de 2022 um hidrograma conservador, que 

seguramente garanta um pulso de inundação para a Volta Grande do Xingu 

permitindo a recuperação dos ecossistemas, mediante uma redução 

máxima de 20% de área alagada nos ambientes de Floresta Ombrófila 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

211 

 

Densa Aluvial e Formações Pioneiras com Influência Fluvial e/ou Lacustre 

em comparação com a área que seria alagada na vazão média mensal para 

cada um desses meses registrada na série histórica (1971-2019), conforme 

recomendado no Parecer Técnico MPF 02/2021, até que seja definido um 

cenário que se mostrar adequado à sustentabilidade etnoambiental do 

Trecho de Vazão Reduzida. 

 

3. Quanto aos Estudos Complementares:  

3.1 No que se refere ao primeiro e segundo eixos dos estudos 

(Sensoriamento Remoto Orbital (SRO) e de Modelagem Hidráulica 

Bidimensional (MMH2D)), seja imposta à Norte Energia S/A, a obrigação 

de apresentar os mapas das Manchas de Inundação com vazões 

acima dos 8.000 m³/s para o cenário de rio com barramento e o 

estudo com as áreas e tempo médio de inundação das florestas 

aluviais alagadas antes e depois da formação do Trecho de Vazão 

Reduzida, além das demais recomendações do Parecer Técnico 17/2021- 

COHID/CGTEF/DILIC, no prazo de 90 dias, tornando público o seu 

resultado. 

3.2 No que se refere ao terceiro eixo (identificação das áreas mais 

importantes para alimentação e reprodução da ictiofauna e quelônios), que 

deve ser entregue no prazo máximo de 31/12/2021 (Termo de 

Compromisso Ambiental – TCA n. 3/2021-GABIN, Cláusula 1.2), seja 

imposta à Norte Energia a obrigação de tornar públicos os resultados 

parciais obtidos nos diferentes regimes hidrológicos do rio Xingu, 

durante o ano de 2021, conforme forem sendo entregues pelas equipes 

contratadas (pessoas físicas ou jurídicas), respeitando o cronograma 

estabelecido com o IBAMA. E, considerando que os estudos tiveram início 

em dezembro de 2020, seja imposta à Norte Energia a obrigação de 

apresentar os resultados dessa etapa hidrológica, no prazo de 30 

dias, a contar da decisão judicial; 

3.3 Seja determinado ao IBAMA que acompanhe a realização dos 

Estudos Complementares e comunique a este juízo: a) o cumprimento 

dos prazos definidos para cada etapa; b) a avaliação técnica quanto à 

adequação das abordagens adotadas em cada uma das etapas e a sua 

suficiência para as análise de mérito pretendidas com os Estudos 

Complementares; e c) se dos dados contidos nos estudos parciais são 

possíveis conclusões sobre a existência de danos qualitativa ou 

quantitivamente novos ou superiores àqueles já aferidos no âmbito do 
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licenciamento, que possam demandar alteração no hidrograma ou medidas 

adicionais de proteção, prevenção, mitigação ou compensação e, em caso 

positivo, quais as medidas efetivamente adotadas; 

 

4. Quanto à garantia do princípio da informação e da transparência no 

licenciamento ambiental, seja determinado ao IBAMA e à Norte Energia, a 

obrigação de tornar público e acessível em sistema de informações na 

internet: 

4.1 todas as reuniões realizadas entre a Norte Energia S/A, seus 

prepostos ou equipes contratadas (pessoas físicas ou jurídicas) e o 

IBAMA, as quais deverão ser gravadas ou, em caso de impossibilidade 

técnica comprovada, registradas em atas descritivas dos temas discutidos, 

dos argumentos apresentados e das conclusões eventualmente obtidas; 

4.2. Os relatórios de monitoramento ambiental e os referentes à 

implementação das medidas previstas no licenciamento como medidas 

mitigadoras ou compensatórias;  

4.3 Diariamente, os dados referentes à cota e à vazão defluente 

total da Barragem do Pimental, os quais deverão ser disponibilizados 

em base horária, no decorrer do dia, tão logo seja concluída a sua 

integralização horária, na hora seguinte ao registro do dado; 

5. No que se refere à aplicação da Convenção 169 da OIT, internalizada em 

nosso sistema pelo Decreto Legislativo n. 143/2002, seja determinado ao 

IBAMA a realização de Consultas Prévias, Livres e Informadas junto aos 

povos indígenas e tradicionais da Volta Grande do Xingu, de maneira 

culturalmente apropriada e de acordo com seus respectivos Protocolos de 

Consulta Prévia (caso existam), para a definição do hidrograma a ser aplicado 

ao Trecho de Vazão Reduzida, inclusive quanto a eventuais cenários de teste, 

bem como fixação de medidas preventivas, mitigatórias ou compensatórias que 

se venha a adotar; 

6. Quanto às obrigações assumidas no Termo de Compromisso 

Ambiental (TCA n. 3/2021-GABIN) 

 

6.1 Seja determinado à Norte Energia que, a despeito da não aplicação do 

Hidrograma B no ano de 2021, se deferido o pedido, promova a 

implementação integral das medidas previstas no Termo de 

Compromisso Ambiental, em especial no que se refere aos prazos para 
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apresentação dos Estudos Complementares, bem como às obrigações já 

decorrentes das licenças ambientais e do Plano Básico Ambiental, 

concebidas como ações complementares à implementação de um 

hidrograma ecológico artificial; 

6.2 Seja vedado à Norte Energia implementar o Projeto 

Experimental de Biotecnologia Aplicada à Reprodução de Peixes 

Nativos na Volta Grande do Xingu, até que sejam apresentados dados 

que demonstrem sua base técnica e a ausência de risco ambiental 

associado a esse tipo de cultivo artificial (como a introdução de patógenos 

e parasitas associados aos alevinos cultivados e a indução não natural de 

mudanças na estrutura das comunidades com reflexo na cadeia trófica) e 

sem a prévia realização de consulta livre e informada às comunidades 

indígenas e ribeirinhas moradoras do Trecho de Vazão Reduzida; 

6.3 Por cautela, sejam mantidas íntegras as garantias oferecidas 

pela Norte Energia em decorrência do Termo de Compromisso Ambiental 

– TCA n.3/2021-GABIN. 

c) A citação dos demandados para responderem aos termos da presente ação; 

d) Seja julgada procedente a presente demanda, para, confirmando-se os pedidos 

liminares, em decisão estrutural, condenar a Norte Energia e o IBAMA a adotarem as seguintes 

providências no âmbito do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte:  

1 – A revisão do Hidrograma de Consenso, com a definição de um 

controle artificial de vazões apto a garantir a mitigação dos impactos 

advindos do desvio do fluxo hídrico do rio Xingu, mediante a garantia de 

um pulso de inundação suficiente à manutenção dos ecossistemas, dos modos 

de vida e da navegação na Volta Grande do Xingu;  

2 – A realização, pelo IBAMA, de Consultas Prévias, Livres e Informadas 

junto aos povos indígenas e tradicionais da Volta Grande do Xingu, de 

maneira culturalmente apropriada e de acordo com seus respectivos Protocolos 

de Consulta Prévia (caso existam), sempre que forem adotadas medidas 

administrativas que interfiram no regime de vazões do Trecho de Vazão 

Reduzida, suscetíveis de afetá-los diretamente; 

3 – Seja garantido o princípio da informação e da transparência no 

licenciamento ambiental, impondo-se a obrigação de tornar público e 

acessível em sistema de informações na internet: 
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3.1 todas as reuniões realizadas entre a Norte Energia S/A, seus 

prepostos ou equipes contratadas (pessoas físicas ou jurídicas) e o 

IBAMA, as quais deverão ser gravadas ou, em caso de impossibilidade 

técnica comprovada, registradas em atas descritivas dos temas discutidos, 

dos argumentos apresentados e das conclusões eventualmente obtidas; 

3.2. Os relatórios de monitoramento ambiental e os referentes à 

implementação das medidas previstas no licenciamento como medidas 

mitigadoras ou compensatórias;  

3.3 Diariamente, os dados referentes à cota e à vazão defluente 

total da Barragem do Pimental, os quais deverão ser disponibilizados 

em base horária, no decorrer do dia, tão logo seja concluída a sua 

integralização horária, na hora seguinte ao registro do dado; 

e) Requer-se a produção de provas em todos os termos de direito admitidas, especialmente a 

prova documental e pericial; 

f) Por fim, a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do 

disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. 

g) A cominação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de 

descumprimento das obrigações impostas em tutela de urgência, às quais não se tenha indicado 

sanção específica. 

h) Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente 

prova pericial, testemunhal e juntada de documentos. 

 

   Dá-se à causa o valor de 10.000,00 (dez mil reais) para efeitos legais. 

 

   Termos em que pede deferimento. 
 

Altamira, 23 de março de 2021 

 

 

THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA 

Procuradora da República 
 

LUIS EDUARDO PIMENTEL VIEIRA ARAUJO 
Procurador da República    

 

GILBERTO BATISTA NAVES FILHO 
Procurador da República   
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PRISCILA IANZER JARDIM LUCAS BERMÚDEZ 
Procuradora da República   

 
SADI FLORES MACHADO 
Procurador da República  

 
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador da República   
 

GABRIEL DALLA FAVERA DE OLIVEIRA 

Procurador da República   
 

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 
Procurador da República   

 

MARIA OLIVIA PESSONI JUNQUEIRA 
Procuradora da República   

 
ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA 

Procurador da República   
 

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 

Procurador da República   
 

PATRICK MENEZES COLARES 
Procurador da República 

 

BRUNO ARAUJO SOARES VALENTE 
Procurador da República   

 
IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA 

Procurador da República   

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República   
 

NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora da República   
 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 
Procuradora da República  

  

RAFAEL MARTINS DA SILVA 
Procurador da República 
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DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 

 

Número Documento 

Doc.01 IBAMA - Licença de Operação nº 1317/2015 

Doc.02 IBAMA - Parecer Técnico n° 133/2019-COHID/CGTEF/DILIC 

Doc.03 IBAMA - Parecer Técnico nº 17/2021/COHID/CGTEC/DILIC 

Doc.04 UHE Belo Monte. Estudo de Impacto Ambiental. Vol. 1 

Doc.05 NAEA. Artigo Científico. 2020 

Doc.06 MPF. Relatório de Vistoria Interinstitucional na Volta Grande do Xingu – 

Garantia da vida e proteção do patrimônio natural e socioambiental da 

Volta Grande do rio Xingu 

Doc.07 MMA. Portaria nº. 9/2007 

Doc.08 UHE Belo Monte - EIA, Vol. 19 

Doc.09 MPF. Laudo Pericial. 2021 

Doc.10 ANA - Resolução ANA nº. 48/2011 

Doc.11 UHE Belo Monte – EIA, V. 35, TOMO 7 

Doc.12 UHE Belo Monte - EIA, vol 31 

Doc.13 UHE Belo Monte, EIA, V. 35, tomo 2 

Doc.14 ANA - Nota Técnica n 129/2009/GEREG/SOF/ANA 

Doc.15 MPF – Parecer Técnico Nº 1930/2019-CNP/SPPEA 

Doc.16 ANA - Resolução nº 740/2009 

Doc.17 IBAMA - Parecer Técnico nº 52/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.18 FUNAI - Parecer técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI 

Doc.19 IBAMA - Ata de Reunião 

Doc.20 IBAMA - Parecer nº. 29/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.21 IBAMA. Despacho Aceite EIA/RIMA 

Doc.22 UHE Belo Monte. CTA-DE-6284/2009 

Doc.23 UHE Belo Monte. Atendimento ao Parecer nº. 29/2009 

Doc.24 IBAMA - Parecer nº. 114/2009-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.25 IBAMA - Ofício nº. 1251/2009/DILIC/IBAMA 

Doc.26 IBAMA - Parecer nº. 06/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.27 IBAMA - Memo nº. 30/10/GP-IBAMA 

Doc.28 IBAMA - Nota Técnica nº 04/2010/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.29 IBAMA - Parecer Técnico Conclusivo nº. 001/2010 

Doc.30 IBAMA - Licença Prévia nº. 342/2010 

Doc.31 ANEEL - Edital do Leilão nº. 06/2010 

Doc.32 ANEEL - Anexo IV do Edital do Leilão nº. 06/2010 

Doc.33 EPE - Nota Técnica EPE-DEE-RE-004/2010-r0 
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Doc.34 MME - Portaria SPE/MME nº. 2/2010 

Doc.35 ANEEL. Edital de Leilão nº 06/2010 

Doc.36 MME - Contrato de Concessão nº. 01/2010-MME-UHE 

Doc.37 UHE Belo Monte - Plano Básico Ambiental – Plano 14 

Doc.38 IBAMA - Parecer Técnico nº. 52/2011-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 

Doc.39 IBAMA - Licença de Instalação nº. 795/2011 

Doc.40 IBAMA - Nota Técnica 02001.001458/2014-13 COHID/IBAMA 

Doc.41 IBAMA - Parecer 109/2019/IBAMA 

Doc.42 IBAMA - Parecer 122/2019/COHID/CGTEF/DILIC 

Doc.43 IBAMA - Parecer 169/2020/IBAMA 

Doc.44 Norte Energia, 15° Relatório Consolidado Monitoramento de conservação 

da ictiofauna 

Doc.45 IBAMA - Parecer 210/2019 

Doc.46 Norte Energia – Relatório de monitoramento da pesca e da caça na TI 

Paquiçamba 

Doc.47 Norte Energia - 16° Relatório Consolidado do Projeto de Incentivo a 

Pesca Sustentável - Anexo 13.3.5-3 

Doc.48 Norte Energia – Relatório de Monitoramento da pesca e da caça na TI 

Arara da Volta Grande 

Doc.49 Juruna YUDJÁ - Xingu o rio que pulsa em nós 

Doc.50 IBAMA - Parecer 83/2019/IBAMA 

Doc.51 MPF – Edital de Convocação de Audiência Pública.2017 

Doc.52 MPF – Ata Audiência Pública.2017 

Doc.53 MPF - Recomendação 02/2019/GAB1/PRM 

Doc.54 IBAMA - ofício nº 454/2019/DILIC/IBAMA 

Doc.55 Norte Energia - CE 0430-2019 — SSAI/NESA 

Doc.56 IBAMA - Parecer Técnico 111/2019/DILIC/IBAMA 

Doc.57 IBAMA - Ofício 212/2020/DILIC/IBAMA 

Doc.58 IBAMA - Despacho nº. 8053083/2020-DILIC 

Doc.59 IBAMA - Despacho nº. 8053741/2020-GABIN 

Doc.60 IBAMA - Informação Técnica/PFE-IBAMA 

Doc.61 Nota Técnica nº. 18/2020/COHID/CGTEF/DILIC 

Doc.62 Norte Energia - CE 0991/2020-SSAI 

Doc.63 IBAMA - Ofício 01/2021/DILIC 

Doc.64 MPF - Parecer Técnico 01/2021 

Doc.65 IBAMA – Ata de reunião 

Doc.66 IBAMA - Ofício nº 96/2021/GABIN 

Doc.67 Norte Energia - Carta 006/2021/NESA 

Doc.68 IBAMA - Ofício nº 138/2021/GABIN 

Doc.69 IBAMA - Parecer Técnico 23/2021/COHID/CGTEC/DILIC 



 

 

 
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA 

CEP: 68.372-222 – Tel. (93) 3515-5902 – www.mpf.mp.br/pa 

218 

 

Doc.70 IBAMA - Termo de Compromisso Ambiental – TCA n.3/2021-GABIN 

Doc.71 Norte Energia - Resumo Executivo do Plano de Ação Xingu + 

Doc.72 Norte Energia - Carta 0849-2019 

Doc.73 IBAMA - Parecer Técnico 14/2020-COHID/CGTEF/DILIC  

Doc.74 IBAMA - Parecer Técnico 22/2020-SEAM/SANTARÉM 

Doc.75 IBAMA - Parecer Técnico 137/2020/COHID/CGTEF/DILIC 

Doc.76 IBAMA - Ofício nº 647/2020/COHID/CGTEF/DILIC 

Doc.77 UFPA - Parecer 01/2020/NAEA-UFPA 

Doc.78 MPF - Parecer Técnico 02/2021 

Doc.79 IBAMA - Parecer Técnico nº 02001.004317/2015-25 COHID/IBAMA 

Doc.80 IBAMA - Nota nº 1/2021/PFE-IBAMA 

Doc.81 IBAMA - Parecer n. 00005/2021/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU 

Doc.82 IBAMA - Ofício nº 149/2021/GABIN 

Doc.83 Funai - Informação Técnica n. 223/2015 

 

 


