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Resumo: O presente artigo busca discutir questões relativas às comunidades tradicionais no 

que se refere aos seus direitos sociais, econômicos e culturais, tendo como cenário os 

conflitos de grandes empreendimentos da atualidade. Tendo como parâmetro a perspectiva 

socioambiental e os direitos humanos, analisa-se as convenções internacionais, a Constituição 

Federal e outros dispositivos afins, para aplicar ao caso das usinas hidrelétricas de Belo Monte 

e de Santo Antônio e Jirau. Enfatiza-se a necessidade de identificar proposituras que possam 

dirimir situações de prejuízo aos direitos dos povos atingidos pelos projetos de ampliação do 

setor energético do país, em face do desenvolvimento econômico e intervenções do setor 

privado. 
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Abstract: This article aims to encompass issues related to traditional communities with 

regards to their social, economic and cultural rights, against the backdrop of conflicts of large 

enterprises today. Having as a parameter the environmental perspective and Human Rights, 

analyzing the international conventions, the Constitution and other related devices, to apply to 

the case of hydroelectric Belo Monte and Jirau and Santo Antonio. We emphasize the need to 

identify propositions that can resolve situations of prejudice to the rights of people affected by 

the projects of expansion of the energy sector of the country, in the face of economic 

development and operations of the private sector. 
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1  Introdução 

 O trabalho pretende abordar a problemática de intervenções de empresas em terras 

de comunidades tradicionais como as Usinas Hidrelétricas (UHE) de Belo Monte (PA) e de 

Santo Antônio e Jirau (RO). São exemplos de casos que agregaram o interesse público e o 

privado, suspendendo-se o predisposto no ordenamento jurídico e, consequentemente, 

gerando adversidades indígenas e ambientais de considerável dimensão. 

 Com vistas ao desenvolvimento econômico, bem como a ascensão da matriz 

energética brasileira, os impactos decorrentes da implantação das usinas se sobressaíram, 

visto a elevação do lençol freático, alteração na atividade da pesca, supressão da vegetação, 

extinção de animais e influência na dinâmica dos residentes nos locais de implantação das 

UHE. Alterar seus modos de vida seria negligenciar as práticas e os conhecimentos adquiridos 

por tradição e de grande importância na cultura brasileira.  

 Todavia, sob a hipótese da existência de violações de direitos humanos por parte 

de empresas, se torna necessário garantir às minorias o usufruto exclusivo aos seus territórios, 

o direito á autodeterminação, assim como coibir as práticas que também geram mudanças 

ambientais significativas. 

 Destarte, o método de investigação para a presente análise foi o documental, onde 

foi analisada a origem, características, propósitos da construção das obras e aspectos legais 

que envolvem casos emblemáticos da atualidade que contrariam os aspectos legais 

concernentes às comunidades tradicionais.  

2  Análise das obras das Usinas de Belo Monte e Santo Antônio e Jirau 

2.1  Usina de Belo Monte 

 A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma obra com construção no Rio Xingu, 

Pará, destacando-se como a terceira maior usina do mundo e por conflitos das esferas 

econômicas, ambientais, políticas e outras também de grandes âmbitos sociais.  

 Caracterizada como a maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), a construção da Usina vem protagonizando cenários de grandes polêmicas desde 

1975, com a consolidação de estudos hidrelétricos acerca da bacia hidrográfica do Rio Xingu. 



 
 

 Em 1980 a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte)4 apresentaram 

a proposta para efetivação e implantação da Usina. Posteriormente, iniciaram-se 

manifestações contrárias à obra; como no “I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu”, que 

ocorreu nos dias 20 a 25 de fevereiro de 1989, reunindo cerca de três mil pessoas, logo após a 

denúncia de que o Banco Mundial (BIRD), em janeiro de 1988, financiava um complexo de 

hidrelétricas no rio Xingu sem consulta dos índios residentes no local.  O Encontro visou à 

participação dos índios nas decisões tomadas na Amazônia, estabelecendo novos rumos a 

partir de debates ambientais e sociais que deram ensejo à paralisação da obra. Porém, a obra 

foi retomada pelo Governo em julho de 2005 e consolidada efetivamente no ano de 2011 com 

alterações do projeto.  

 O projeto indica a construção de cinco barragens, dois vertedouros e trinta diques 

de contenção, além do desvio da maior parte do fluxo de água do Rio Xingu. Em pleno 

funcionamento, a usina pode produzir o equivalente a 11.233 megawatss (MW) de 

eletricidade, o que significa que será menor apenas do que as hidrelétricas Três Gargantas e 

de Itaipu. Essa capacidade representa, aproximadamente, o suficiente para iluminar casas de 

mais de 18 milhões de pessoas, o que corresponderá há um quinto da eletricidade adicional de 

que o país precisa.  

 Segundo estudo elaborado pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA)5, presente no 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)6: aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte, a 

usina influenciará vários municípios, dentre eles: Porto de Moz, Pacajá, Anapu, Senador José 

Porfírio, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Uruará e Medicilândia. (BRASIL, 2009) 

 Contudo, é notório que o projeto traz aspectos negativos, como as questões que 

prejudicam o meio ambiente, bem como às unidades de conservação com os respectivos 

grupos que ali residem. Estima-se que vivam na área do entorno da usina cerca de 15 mil 

índios de diferentes etnias. Em relação à região propriamente dita, são mais de dez grupos, 

que correspondem a uma população de quase 1.500 habitantes.  

                                                           
4 A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) é uma sociedade anônima estabelecida na forma da 

Lei 5.824, de 14 de novembro de 1972. Controlada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), a 

Eletronorte tem sede na Capital Federal, por tempo indeterminado.  
5 O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um relatório técnico que pressupõe preventivamente e de forma 

imparcial um controle de danos ambientais, desde que constatado impactos que um determinado projeto poderá 

gerar, devendo evita-lo ou minimizá-lo.    
6 O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta, de forma direta e com linguagem acessível, a conclusão 

dos estudos técnicos do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com fins de disponibilizá-lo e divulgá-lo para a 

sociedade. 



 
 

 Segundo o RIMA, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), apontou a 

necessidade de se detalhar mais os estudos feitos acerca da influência direta dessa construção 

às comunidades tradicionais como Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu, visto a 

vazão do Rio Xingu. Concluiu-se que o aumento da chegada de pessoas na região ocasiona 

conflitos em terras indígenas e o aumento da disseminação de doenças sexualmente 

transmissíveis, além de maior exposição ao alcoolismo, prostituição e drogas. 

 Sob esta perspectiva, discute-se a importância e necessidade da implantação da 

UHE, pois, a obra culmina em um retrocesso no que diz respeito aos direitos constitucionais 

daqueles atingidos. Além dos direitos constitucionais, garantidos pelo ordenamento brasileiro, 

as comunidades tradicionais e seus povos também são protegidos por convenções 

internacionais, como a 169/11 da OIT. A referida convenção também dispõe acerca do direito 

de consulta, determinando que os governos devam se responsabilizar e proteger os direitos 

dos mesmos. Nesse sentido, a Constituição do Brasil preza que as comunidades devem ser 

consultadas, devendo o Congresso Nacional autorizar o aproveitamento dos recursos hídricos 

somente após o parecer das comunidades afetadas. Entretanto, observa-se que houve uma 

inobservância às referidas normas no que se refere à consulta prévia as comunidades 

tradicionais e não se discutiu sobre a impossibilidade de se implantar a usina no local. 

 Dentre esses e demais motivos, a obra da Usina de Belo Monte, ao evidenciar uma 

dicotomia entre o plano desenvolvimentista e as comunidades tradicionais, não atendeu as 

normas constitucionais e as empresas violaram questões inerentes aos direitos humanos, 

principalmente no que diz respeito as comunidades já mencionadas.  

2.2  Usinas de Santo Antônio e Jirau 

 As Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau são construídas em um trecho do 

Rio Madeira, constituído por rios menores que passam por territórios brasileiros, bolivianos e 

peruanos, próximo à área de fronteira agrícola entre o Brasil e a Bolívia, no estado de 

Rondônia. Suas barragens se localizam, respectivamente, sobre a Ilha do Presídio e na altura 

das corredeiras de Jirau, a 10 km e 136 km da cidade de Porto Velho. 

 Com a finalidade de se criar meios para a integração de amplo território pan-

americano e expansão da capacidade de seu uso econômico, os projetos estão entre as obras 

mais importantes do Governo Federal, pois, a implantação de ambas usinas têm o escopo de 

produzir 6.450 MW valendo-se da força contida no fluxo das águas dos rios. De acordo com o 



 
 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, 

“as usinas em questão justificam-se do ponto de vista estratégico”, visto que sua inserção 

concederá a junção de Porto Velho ao Sistema Elétrico Interligado Brasileiro, “garantindo 

maior confiabilidade quanto ao fornecimento de energia à região e permitindo a redução da 

participação do óleo diesel na matriz energética do estado de Rondônia” (BRASIL, 2005) 

 Durante o período de 2003 a 2005, especialistas analisaram a construção e 

respectivas consequências acarretadas de ambos os projetos. O levantamento dos dados 

pertinentes se deu através de 156 campanhas de observação de campo quem serviram de 

suporte para a criação do RIMA, empregando as seguintes medidas:  

Utilização de competências locais e regionais, agregando o conhecimento de 

grupos de pesquisas com atuação tradicional na Região Amazônica; 

Realização de levantamentos bem detalhados de dados, com base em 

observações de campo numericamente significativas; Cobertura do ciclo 

hidrológico completo em toda a extensão da área afetada pelos 

empreendimentos; Tratamento censitário da população diretamente afetada 

pela implantação das Usinas e formação de seus reservatórios; Observância 

ao Termo de Referência estabelecido pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), à legislação 

ambiental e às demais informações normativas; Transparência e ampla 

divulgação das informações obtidas. (BRASIL, 2005) 

 Destarte, o RIMA ainda apontou os prováveis impactos considerados benéficos 

com a construção das Usinas Hidrelétricas. Tais benefícios têm caráter econômico, social, 

ecológico e hídrico, como aponta o seguinte: 

Dinamização das atividades econômicas; Geração de novos postos de 

trabalho e aumento da renda; Fortalecimento das organizações sociais; 

Elevação da oferta de energia elétrica; Elevação da renda do setor público; 

Diminuição da turbidez nos braços dos reservatórios; Crescimento 

populacional de micro-crustáceos; Diminuição de turbidez a jusante. 

(BRASIL, 2005) 

 Referente aos prejuízos, o RIMA apresentou ainda providências a serem tomadas 

frente aos impactos gerados tais como conflitos de convivência entre as populações locais e 

imigrantes, desestruturação social e política, alteração dos animais - como a redução da 

diversidade de peixes e aumento de número de plantas aquáticas - bem como alteração de 

características na atividade do garimpo do ouro aluvionar e interferência do patrimônio 

arqueológico, cultural e dinâmico de comunidades tradicionais, como os povos indígenas 

“Karitiana” e “Karipuna”, dentre outros que vivem em risco de extinção. 



 
 

 Todavia, para muitos desses impactos não há nenhuma medida ou monitoramento 

para sanar os problemas. Aspectos como a criação de novos ambientes à margem dos 

reservatórios e redução local de peixes assim como a introdução e perda de outras espécies 

merecem maiores cautelas devido à ausência de mecanismos suficientes para amenizar os 

danos gerados. 

 Da mesma forma, o relatório supracitado da Plataforma Dhesca Brasil confirma a 

veracidade da informação, constando que o fato já havia sido delatado em 2008 ao exigir a 

necessidade de estudos específicos para atender a questão dos índios em isolamento. São 

destacados, sobretudo, 18 circunstâncias, nas proximidades do Rio Madeira, em que as 

comunidades tradicionais estão sob condições precárias e de baixa segurança. O grupo 

Jururei, por exemplo, teve a terra interditada e invadida, o que obrigou a população a migrar 

para outras regiões na busca de maior qualidade de vida. Um levantamento da FUNAI 

referente a esse grupo evidencia também a presença desses povos em 1990 e os invasores 

expulsando-os de seus próprios territórios. 

 Dentre estas e outras circunstâncias, questiona-se a viabilidade da obra e suas 

consequências frente à região e comunidades tradicionais afetadas em decorrência dos 

impactos socioambientais. 

2.3  Análise das perspectivas estruturais do setor energético no Brasil 

 O setor energético brasileiro consolidou-se principalmente a partir de iniciativas 

ocorridas no final do século XIX. Com o crescimento da população nas cidades, sobretudo, 

após a Segunda Guerra Mundial, houve uma crise que foi sanada pelo racionamento das 

capitais do Estado. Destarte, foram construídas empresas, como a CEEE – Companhia 

Estadual de Energia Elétrica – no Rio Grande do Sul, em 1943, CHESF – Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco – em Pernambuco, em 1946, e a CEMIG – Centrais Elétricas 

de Minas Gerais – em Minas Gerais, em 1952, para alcançar um maior desenvolvimento 

elétrico. 

 No início da trajetória energética, o carvão mineral era a fonte básica, muitas 

vezes utilizada para transportes e iluminação. Em meados da década de 90 houve uma 

reestruturação da energia no país, no qual outros recursos passaram a ser explorados, com 

ênfase na energia elétrica, produzida, sobretudo através do aproveitamento hidráulico de rios 

devido a seus desníveis naturais favoráveis que beneficiam, inclusive, a construção de usinas 



 
 

hidrelétricas. Atualmente, as usinas hidrelétricas do setor energético brasileiro geram cerca de 

mais de 75% de energia nacional.   

 Com a Usina de Belo Monte, o setor terá um crescimento exponencial, 

aumentando, consecutivamente, o Produto Interno Bruto do País. Referente à análise do 

potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica no Brasil, o Rio Amazonas encontra-se entre os 

mais favoráveis para a implantação de usinas, seu potencial hidrelétrico corresponde a 

aproximadamente 40% da energia, o que faz com que o Rio Xingu seja um planejamento 

bastante atrativo para a construção de usinas hidrelétricas. Com uma área de 509 km², há uma 

estimativa de 14% de aproveitamento do potencial localizado nesta parte da bacia 

hidrográfica, consequência de suas sinuosidades e quedas naturais. 

 Situação semelhante ocorre na Usina de Santo Antônio e Jirau, que permitirá ligar 

o porto da região ao Sistema Elétrico Interligado Brasileiro, reduzindo o óleo diesel na matriz 

de Rondônia, conforme o RIMA. 

 Em comparação, por exemplo, às energias eólica, de petróleo, carvão, gás e solar, 

a praticidade hidrelétrica e o custo benefício também contam; além de abundante, a energia 

hidrelétrica é mais “limpa” e barata que as demais.  Isto é, do ponto de vista energético e de 

desenvolvimento, o projeto tende a favorecer o Brasil, visto que a área do aproveitamento 

hidrelétrico possui características peculiares que favorecem a implantação de usinas, 

possibilitando também a utilização diversificada, como da pecuária extensiva e exploração 

dos remanescentes florestais naturais. 

 Destarte, a implantação de ambas as Usinas correlaciona-se com a oferta de 

empregos regionais; além de vislumbrar possibilidades alternativas de energia, considerando-

se a tendência do país, como nação emergente, de ascender-se economicamente nos próximos 

anos, fato que torna necessário um maior crescimento energético, considerando-se o 

esgotamento de energia em determinadas regiões.  

 Todavia, esses projetos vêm ameaçando as comunidades locais, assim como o seu 

habitat, demonstrando um prejuízo no que diz respeito aos seus direitos enquanto cidadãos. 

Por outro lado, existe o interesse do setor privado em demandarem mais produção de energia 

para ampliação de seus parques industriais.  



 
 

 Exemplo disso é a Companhia Brasileira de Alumínio7 (CBA), que é grande 

consumidora de energia elétrica no Brasil. Para ampliar sua produção, estima-se que a 

empresa invista em nove hidrelétricas nacionais com o intuito de melhorias da sua capacidade 

de energia própria. Consoante a pesquisa do Instituto Socioambiental8, para alcançar a meta 

de produção de 470 mil toneladas de alumínio em 2007, a CBA traçou como objetivo em 

cinco anos aumentar sua capacidade de geração própria de 35% para 60% através de 

construções de hidrelétricas.  

 Ainda, em conformidade com o Instituto Socioambiental, essa preocupação em 

produção de energia justifica-se para trazer segurança aos negócios, pois, dessa forma, as 

empresas não dependeriam mais de energia pública, ainda que produzidas a partir de rios. Ou 

seja, o interesse privado está bastante presente nessas relações de energia e construção de 

hidrelétricas para ampliação constante de seus negócios, bem como para viabilizar seu 

crescimento econômico. Tendo como parâmetro uma "segurança energética", historicamente, 

os projetos de usinas têm grandes participações associadas à de bancos brasileiros e empresas 

com o intento de ascensão e como promessa para a expansão de fontes energéticas. 

 No ano de 2013, o jornal Folha de São Paulo mostrou o potencial das dez maiores 

usinas no Brasil e, em contrapartida, apresentou uma grande proporção de alagamento de 

áreas. Ou seja, apesar dos impactos positivos, os aspectos negativos se sobrepõem, podendo 

muitas vezes, serem irreversíveis.  

 Em Belo Monte, a potência de energia representa 11,2 mil MW, enquanto a 

extensão da área alagada se encontra a 0,5 mil km². Itaipu, assim como as outras usinas, 

também estabelece essa relação direta de energia e alagamento com 14 mil MW de potência e 

1,4 mil km² de área alagada.  

 Com isso, a despeito das grandes melhorias desenvolvimentistas para o país, 

principalmente no tocante ao setor energético, deve-se avaliar também os impactos negativos 

que essas obras favorecem, em grandes dimensões, ao ambiente, bem como as populações que 

ali residem para ponderar-se a importância e a real necessidade da implantação dessas usinas. 

                                                           
7 A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma das maiores companhias de alumínio do Brasil, 

destacando-se por sua auto geração de energia elétrica e autossuficiência em bauxita- minério usado para se 

produzir alumínio- extraída de suas Unidades localizadas em Minas Gerais. 
8 O Instituto Socioambiental (Oscip) é uma organização da sociedade civil brasileira de interesse público que 

visa, sem fins lucrativos, apresentar soluções aos aspectos sociais e ambientais, sobretudo referente à defesa de 

bens e direitos relativos ao meio ambiente, patrimônio cultural e direitos humanos e dos povos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 
 

2.4  Impactos gerados com a construção das Usinas  

 A interferência do homem no meio ambiente se dá com vistas ao desenvolvimento 

e crescimento da economia do país, no entanto, devem ser observadas variáveis, como a 

população exposta às circunstâncias ambientais potencialmente geradoras de impactos à saúde 

e condições culturais. Referente à construção de usinas hidrelétricas, como a de Belo Monte e 

Santo Antônio e Jirau, a ampliação do setor elétrico no Brasil tem estimulado situações de 

conflito com diversas comunidades indígenas no que diz respeito, sobretudo, à construção 

destas usinas próximas às suas terras. Segundo Koifman (2001) existem interferências diretas 

e indiretas em decorrência da expansão do setor elétrico em áreas indígenas, destacando-se o 

deslocamento de comunidades para outras regiões ocasionando rupturas em estilos de vida, 

alagamento e grandes áreas, incluindo locais considerados sagrados, diminuição da caça e 

áreas cultiváveis e aumento de incidência de malária e outras doenças infecciosas. 

 Assim, ao trazer impactos para a sobrevivência física e cultural das comunidades 

tradicionais, a inserção das hidrelétricas em seus espaços de convívio causa a redução da 

qualidade de vida, bem como uma traz prejuízos aos direitos humanos e constitucionais. No 

caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, sua implantação sofrerá uma 

diminuição de água no trecho do rio, o que significa que, além da região, as populações 

indígenas e locais também serão afetadas, pois, a ausência de água suficiente comprometerá 

suas dinâmicas sociais, como na atividade da pesca. 

 Além disso, a questão da consulta prévia e o direito de autodeterminação, presente 

na Constituição Federal e na Convenção 169/11 da OIT, foi garantida aos índios, no que tange 

a seus direitos e territórios afetados, mas foi negado, visto que as comunidades não foram 

consultadas, impedindo-as de exercer uma participação efetiva nas audiências e debates 

acerca da obra.  

 Destarte, estudos de impacto ambiental da Usina de Belo Monte reconheceram 

aspectos muitas vezes irreversíveis, como a perda da biodiversidade, o risco de proliferação 

de doenças endêmicas, a ausência de estudo sobre índios isolados, além da análise insuficiente 

do impacto da migração sobre desmatamento e terras indígenas. Impactos ambientais 

associados ao assoreamento do reservatório principal também estão presentes, bem como o 

subdmensionamento da vazão reduzida e o hidrograma ecológico não baseado nas 

necessidades dos ecossistemas. 



 
 

 Os direitos socioambientais afetados também implicam em legislações ambientais 

que vão de encontro ao caso fático, haja vista que a Resolução nº 06 de 1987 (CONAMA), 

proclama em seu artigo 4º que:  

Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, 

respeitadas as peculiaridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser 

requerida no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença de 

Instalação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Licitação para 

construção do empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser 

obtida antes do fechamento da barragem (BRASIL,1987). 

 Todavia, em 2010 foi concedida uma licença prévia pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que permitiu a construção 

irregular da obra. Perante a análise desses aspectos supracitados, percebe-se um descaso do 

governo e órgãos públicos quanto a essas populações locais ao permitirem o progresso da 

obra. De forma similar, ocorreu com a construção da Usina de Santo Antônio e Jirau.  

 A implantação das usinas movimentará, segundo dados do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES) em 2011, aproximadamente R$ 25 bilhões até no ano de 2017, o 

que implica em considerável oferta de emprego, ocasionando grande fluxo e mobilidade 

populacional com vistas à busca procura de emprego, seja nas áreas a serem alagada, seja no 

redor esquerdo do rio assim como disponibilidade de terras boas e a baixo custo. Fato 

preocupante considerando-se, segundo Katsuragawa et al (2009), a existência de potenciais 

portadores assintomáticos de malária entre a população nativa, podendo ter relevância 

epidemiológica.  

 O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), com base no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apontou os 

impactos relevantes a serem considerados em relação à construção da Usina de Santo Antônio 

e Jirau. Os resultados apontam dentre outros, riscos aos reservatórios e lençol freático, 

potencial aumento erosivo das águas do rio, alteração da qualidade das águas, fuga de animais 

e supressão de vegetação. Com relação aos peixes, foi apontado a interrupção de rotas 

migratórias, concentração de espécies em jusantes das barragens e alteração da estrutura que 

prejudicam a diversidade e perda de áreas de desovas. Em relação ao caráter econômico foi 

detectada a elevação do preço das terras e alteração da qualidade de vida da população, que 

por sua vez passa a conviver com o aumento de doenças como a malária. Sem dúvida, o 



 
 

relatório aponta graves impactos socioambientais que tem repercussão nas comunidades 

atingidas. 

 Costa et al (2011, p. 14-15) subdividem tais impactos como sendo 34,28% não 

suscetíveis a medidas para solucioná-los ou compensá-los; 22,87% são passíveis apenas de 

observação e monitoramento, 14,28% apresentam medidas de esclarecimento e comunicação 

prévia, como capazes de recuperá-los ou compensá-los e somente 28,57% seriam 

contemplados com medidas efetivas. Isto é, segundo os mesmos autores, há um passivo 

ambiental que ficará na região afetada pelo projeto, pois, a maioria dos impactos elencados 

não será reparado, fato que estimula a população a se mobilizar para garantir seus direitos 

referentes à preservação desse bem de interesse público correlacionado à qualidade de vida da 

população local. Nesse sentido, importante destacar o que discorre o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 que garante qualidade de vida ao povo. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

2.5  Aspectos legais que impactam no setor público e privado no tocante aos 

direitos socioambientais das populações tradicionais no Brasil 

 No campo jurídico, as implicações decorrentes de ações públicas ou privadas 

envolvendo obras de grande envergadura atingem, notadamente, populações consideradas 

vulneráveis, partes essas que já se encontram fragilizadas com o pouco acesso à proteção de 

seus direitos fundamentais. Enquadrados nas populações vulneráveis, os povos indígenas 

perdem terreno para as construções consideradas estratégicas para o desenvolvimento 

nacional, como os que fazem parte do setor energético.  Conforme Silva (2007), a questão da 

terra se transformará no ponto central dos direitos constitucionais dos povos indígenas, pois 

agregam aos seus territórios um valor de sobrevivência física e cultural. Nesse sentido, as 

relações sociais adquirem um aspecto de suma importância, inclusive, para a perpetuação de 

seus valores culturais desses povos. 

 Infelizmente, o que se vê em alguns casos é que o respeito aos direitos desses 

povos é colocado em segundo plano. Essa situação foi exposta em abril de 2013, ocasião em 

que foi realizado em Porto Mauá, município do Rio Grande do Sul que recebe águas do rio 

Uruguai e possui fronteira fluvial com a Argentina, um seminário sobre barragens pelo 



 
 

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) com vistas a cientificar a população acerca do 

projeto de construção das Usinas de Garabi e Panambi. Neste evento, um representante 

indígena do município de São Miguel das Missões evidenciou o sofrimento dos índios frente 

aos impactos ambientais, econômicos e socioculturais causados com o desrespeito aos 

Direitos Humanos através das ações governamentais estabelecidas sem consulta a estes ou 

indenização pelos danos gerados. Atualmente, casos como esses vêm ocorrendo em grandes 

dimensões, na qual há um desrespeito em relação à dinâmica das relações de comunidades 

tradicionais e o papel importante de suas terras. 

 Igualmente inquietante foi o que revelou o Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana (CDDPH) em 2010, em Campo Grande (MS), constante no relatório da 

Comissão Especial que, durante quatro anos, averiguou denúncias de violações de direitos 

humanos no processo de implantação de barragens no Brasil. 

 A Comissão apontou, em seu relatório final, uma série de violações de Direitos 

Humanos em comunidades atingidas pelas construções das Usinas Hidrelétricas de Canabrava 

(GO), Tucuruí (PA), Aimorés (MG e ES), Foz do Chapecó (RS e SC), PCH Fumaça (ES e 

MG), PCH Emboque (MG) e Barragem de Acauã (PB), listadas conforme o seguinte: 

(...) direito à informação e à participação; o direito à liberdade de reunião, 

associação e expressão; o direito de ir e vir; o direito ao trabalho e a um 

padrão digno de vida; direito à moradia adequada; direito à melhoria 

contínua das condições de vida e direito à plena reparação das perdas; direito 

à educação; direito a um ambiente saudável e à saúde; direito à justa 

negociação e tratamento isonômico, observando as circunstâncias acordadas 

coletivamente; direito à cultura, às práticas e aos modos de vida tradicionais, 

assim como ao acesso e preservação de bens culturais, materiais e imateriais; 

direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais; 

direito de grupos vulneráveis a proteção especial; direito de proteção à 

família e a laços de solidariedade social ou comunitária; direito de acesso à 

justiça e a razoável duração do processo judicial; direito à reparação por 

perdas passadas (BRASIL, 2010). 

 Mediante tais circunstâncias, nota-se que em prol de uma ascensão econômica 

capitalista, os dispositivos acima são desrespeitados a fim de se consolidar um plano 

econômico que exclui os direitos inerentes às comunidades tradicionais.  

 Sen (2010), busca analisar essa relação dicotômica de desenvolvimento e fatores 

como o crescimento do PIB em relação ao bem estar social e as formas de liberdade. 



 
 

Priorizando a questão do desenvolvimento como liberdade, o autor critica variáveis como 

rendas e crescimento econômico apenas como um fim em si mesmo.  

 Considerando-se, ainda, a questão da democracia, o autor coloca em questão o 

debate acerca da cultura e do estilo de vida ocidentais que detém poder sob os modos de vida 

e costumes sociais e tradicionais, ameaçando-os de forma grave. 

 Sob determinado aspecto, a discussão ganha ênfase, uma vez que, em função da 

revolução tecnológica e econômica, os direitos socioambientais são colocados em cheque pelo 

poder estatal e empresarial. Como afirma Sen (2010), há uma ameaça às culturas nativas que 

são oriundas da globalização do comércio e das economias, cujas forças econômicas 

dominantes produzem um mundo competitivo desigual. Segundo o autor, o mundo 

globalizante pode gerar maior prosperidade para cada país, todavia, pode haver tanto 

ganhadores como perdedores.  

 Torna-se claro que, no caso do presente estudo, os “perdedores” são as 

comunidades indígenas, ainda que os resultados ascendentes venham beneficiar o país e a 

população. A questão cultural, no caso das usinas, é irreparável. Também se posiciona, dessa 

forma, Sen (2010) ao dizer que:  

No caso da cultura, porém, as tradições perdidas podem fazer muita falta. A 

extinção de antigos modos de vida pode causar angústia e um profundo 

senso de perda. É um pouco como a extinção de espécies de animais mais 

antigas. A eliminação de velhas espécies em favor de espécies" mais aptas" 

com condições "melhores" para sobreviver e multiplicar-se pode ser 

lamentada, e o fato de as novas espécies serem "melhores" no sistema de 

comparação darwiniano não necessariamente será visto como 

suficientemente consolador. Essa é uma questão de certa gravidade, mas 

cabe à sociedade decidir o que deseja fazer para preservar- se é que deseja 

preservar- os modos de vida antigos, talvez até mesmo a um custo 

econômico significativo (SEN, 2010, p.276-277) 

 

 Sen (2010) ainda enfatiza a necessidade de uma liberdade política e de direitos 

civis na sociedade democrática, cujas questões devem ser abordadas em partes diferentes e 

envolver inter-relações entre as liberdades políticas e as necessidades econômicas. Essas 

relações, conforme o autor, não são apenas instrumentais, mas também construtivas. Dessa 

forma, os debates públicos podem se desenvolver discussões sobre liberdade política e 

garantia de direitos civis básicos, conforme o seguinte: 



 
 

Tentaremos demonstrar que a intensidade das necessidades econômicas 

aumenta - e não diminui - a urgência das liberdades políticas. Três diferentes 

considerações conduzem-nos na direção de uma preeminência geral dos 

direitos políticos e civis básicos: 1) Sua importância direta para a vida 

humana associada a capacidades básicas (como a capacidade de participação 

política e social); 2) Seu papel instrumental de aumentar o grau em que as 

pessoas são ouvidas quando expressam e defendem suas reivindicações de 

atenção política (como as reinvindicações de necessidades econômicas); 3) 

Seu papel construtivo na conceituação "necessidades" (como a compreensão 

das "necessidades econômicas" em um contexto social). (SEN, 2010, p.175) 

 Destarte, a não consulta aos povos indígenas representa uma afronta ao direito de 

determinação, da mesma forma, na compreensão de participação em um contexto social e na 

liberdade política, além do exercício de direitos civis básicos, que são importantes, inclusive 

para o crescimento econômico. 

 Tal compreensão, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, segue o mesmo 

direcionamento. Na legislação brasileira, as relações com as comunidades indígenas são 

reguladas pelo Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a política nacional 

de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Em seu artigo terceiro, 

destaca-se a importância dessas relações indígenas ao constar que esses povos são grupos 

diferenciados pelas suas formas de organização social. Na citada norma jurídica, é valorizada, 

ainda, a tradição como uma forma de compartilhar conhecimento e práticas nas comunidades 

indígenas. 

São 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 (BRASIL, 2007). 

 

  Numa discussão mais ampla, as convenções internacionais estabelecem medidas 

garantidoras de direitos sociais, econômicos e culturais de povos.  A Convenção 169/11 sobre 

povos indígenas e tribais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada na 76ª 

Conferência Internacional do Trabalho em l989, estabelece o direito de consulta prévia com 

participação de todas as partes interessadas e propondo medidas para proteger os direitos e 

respeito à integridade da população, conforme se vê adiante. 



 
 

Art. 2º, I: Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, 

com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e 

sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o 

respeito pela sua integridade. 

II: Essa ação deverá incluir medidas: 

a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de 

igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos 

demais membros da população;  

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e 

culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus 

costumes e tradições, e as suas instituições; 

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças 

sócio - econômicas que possam existir entre os membros indígenas e os 

demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas 

aspirações e formas de vida. (CONVENÇÃO 169/OIT, 2011) 

 A Resolução 41/128 de 04 de dezembro de 1986 que dispõe sobre a Declaração 

sobre Direito ao Desenvolvimento, editado em assembleia da Organização das Nações Unidas 

(ONU) por sua vez, estabelece em seu artigo primeiro que:  

Art. 1, II: O direito humano ao desenvolvimento implica também a plena 

realização do direito dos povos à autodeterminação, o qual inclui, sem 

prejuízo das disposições pertinentes de ambos os Pactos Internacionais sobre 

Direitos Humanos, o exercício do seu direito inalienável à plena soberania 

sobre todas as suas riquezas e recursos naturais (RESOLUÇÃO 41/128). 

 

 Observa-se que, tanto na Convenção 169 da OIT, como na Resolução 41/128 

busca-se o diálogo como forma de dirimir questões que afetem os direitos sociais, econômicos 

e culturais em detrimento da exploração de recursos naturais e do desenvolvimento nacional. 

 A ratificação da Convenção 169 da OIT por meio do Decreto Nº 5.051, de 19 de 

abril de 2004   constitui uma inovação para a legislação brasileira. O que se pode abstrair do 

ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, é que o alicerce da proteção a esses povos está na 

Constituição Federal do Brasil que reconhece em seu artigo 231, parágrafos 1º e 2º, a 

organização social dessas comunidades e o usufruto das terras que ocupam: 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

§ 1º- São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 



 
 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições. 

§ 2º- As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes (BRASIL, 1988). 

 No que concerne o ordenamento jurídico ora estudado, verifica-se a existência de 

proposituras que garantem direitos às comunidades atingidas por construções ligadas ao setor 

energético, mormente a construção de grandes usinas hidrelétricas. O que se percebe, no 

entanto, são as violações dessas regras conforme relatórios das organizações vinculadas aos 

direitos humanos que realizaram profundas investigações nos locais atingidos e, 

consequentemente, dos povos considerados naturais da região. Essa dicotomia faz com que 

haja uma luta de poderes, onde o cenário desenvolvimentista parece estar à frente do 

socioambiental, ou seja, como disse Sen (2010), com fins que justificam os meios. 

3  Considerações finais 

 A despeito das vantagens econômicas que as usinas trazem ao país, é notório, em 

contrapartida, a violação aos direitos socioambientais e, sobretudo, das populações indígenas 

que ali residem. Para efetivar as construções, as empresas não observam os direitos 

socioambientais dos índios, como de usufruir de seus respectivos territórios, além de violar o 

direito de autodeterminação, consagrado na Convenção 169/11 da OIT, ratificada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Dessa maneira, é necessário enfatizar a importância do usufruto exclusivo das 

Comunidades Tradicionais às suas terras, haja vista que os recursos naturais, bem como seus 

territórios fazem parte da organização social diferenciada desses que, inclusive, têm mais que 

a relação física com as terras, mas também uma conexão cultural necessária para a 

sobrevivência. Destarte, o Estado tem o compromisso de oferecer proteção contra as violações 

de direitos humanos, que por sua vez são veementemente violadas pelo setor privado.  

 Por fim, torna-se claro que o próprio e almejado desenvolvimento energético do 

país, para se consagrar, deve respeitar a diversidade cultural e as minorias, posto que, de outra 

forma, ocasionará em um desequilíbrio de várias gerações. A observância das normas legais 

leva à conservação de tradições e a preservação de povos historicamente fragilizados, sendo 

esse papel protetor é de responsabilidade do Estado e não o contrário. 
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