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1. INTRODUçÃO

Entre os dias 25 e 30 de setembro de 2016, pesquisadoras do Grupo de pesqui-
sa aplicada em Direitos Humanos e Empresas (GDHeE) da FGV Direito SP 
estiveram em Altamira, Pará, com o intuito de coletar informações para sub-
sidiar análise do processo de deslocamento forçado dos ribeirinhos atingidos 
pela UHE de Belo Monte. Nesta oportunidade, foi obtido acesso a 94 (noventa 
e quatro) Processos de Assistência Jurídica (PAJs) promovidos no âmbito da 
Defensoria Pública da União (DPU) e relativos às demandas dos ribeirinhos do 
reservatório da hidrelétrica.

Além disso, foram realizadas onze entrevistas com alguns dos principais atores 
e instituições envolvidos na questão: seis ribeirinhos de comunidade tradicio-
nal atingidos pela obra; o IBAMA; representantes dos Movimentos Sociais 
(MAB e Xingu Vivo); a Defensoria Pública da União; a Defensoria Pública do 
Estado do Pará e uma líder comunitária.

Os relatos colhidos em campo forneceram elementos valiosos para uma com-
preensão mais ampla do processo de deslocamento dos ribeirinhos de Belo 
Monte, desde as suas etapas iniciais – antes mesmo da instalação do empreen-
dimento – até os dias de hoje.

Os relatos trazidos pelas entrevistas realizadas em Altamira convergem com 
os dados e análises efetuadas no decorrer deste texto. Assim, esta introdução 
pretende indicar, com base nas narrativas, quais são as principais violações 
percebidas por diversos atores, funcionando como uma contextualização da 
análise quantitativa e qualitativa que se fará em seguida sobre os PAJs.

A partir destas narrativas, algumas violações de direitos ocorridas no âmbito 
do processo de deslocamento forçado dos ribeirinhos atingidos pela UHE Belo 
Monte foram reveladas. Tais violações se distribuem em todas as fases do em-
preendimento e não apenas no momento específico do deslocamento. À época 
do cadastramento das famílias que seriam atingidas, por exemplo, houve, de 
acordo com as entrevistas, nítida ausência de fornecimento de assistência téc-
nica e jurídica aos atingidos, dificultando a capacidade de negociação entre 
estes e a empresa. Este fator, aliado à dificuldade de acesso à informação e à 
ausência de consulta e participação da população afetada, gerou uma grande 
insatisfação com relação às reparações efetivadas pela empresa, que, em mui-
tos casos, ofereceu somente o pagamento de indenização, em detrimento de 
medidas que fossem capazes de manter o modo de vida tradicional como a 
reocupação próxima ao rio.
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Mesmo para aqueles que foram indenizados, na prática, percebeu-se, segundo 
os relatos obtidos mediante as entrevistas, a insuficiência do valor pago a título 
de indenização para a aquisição de nova unidade de uso familiar e reconstitui-
ção do modo de vida ribeirinho ocasionando uma diminuição considerável na 
renda das famílias. Atualmente, além de não conseguirem mais reproduzir o 
modo de vida tradicional, estão enfrentando dificuldades de ordem econômica, 
pois o represamento do Rio Xingu vem dificultando a atividade pesqueira em 
decorrência dos impactos negativos na quantidade e na qualidade dos peixes. 

No que tange às etapas iniciais do processo de deslocamento, os ribeirinhos 
relataram uma série de obstáculos para a realização dos Cadastros Socioeconô-
micos pela Norte Energia (NESA). Em primeiro lugar, a metodologia utilizada 
pela empresa, com o preenchimento de um questionário escrito, representou 
uma barreira à população atingida, tendo em vista a existência de um grande 
número de ribeirinhos não alfabetizados ou mesmo analfabetos funcionais. A 
impossibilidade de ler ou compreender precisamente o resultado do questio-
nário aplicado gerou situações como a de um ribeirinho, que, muito embora 
tenha vivido por décadas em sua ilha, assinou um documento que não reco-
nhecia a sua condição de morador. Segundo o Cadastro, a área seria destinada 
apenas ao “lazer”:

“Quando foi feito o cadastro eu trabalhava de roça, eu trabalhava na ilha, mas 
acontece que quando começou a alagar a ilha, que tinha vezes que alagava, eu 
trabalhava em terra de outro. Quando foi fazer o cadastro da ilha (...) eu conheço 
o cara desde menino (...) ele era morador do rio. Eu não sei ler (...) ele fez cadastro 
como eu não era morador, era área de lazer” (Entrevista com ribeirinho).

Outro aspecto ressaltado durante as entrevistas foi a dificuldade de obter qual-
quer forma de negociação com a NESA. Esta, além de oferecer uma única mo-
dalidade de reparação nos relatos analisados – que, na grande maioria das vezes, 
se limitava à indenização – não dava margem à discussão dos valores por ela 
oferecidos, apesar do Plano Básico Ambiental prever que a tabela de preços e a 
avaliação de imóveis e benfeitorias seriam elaboradas em discussão com a popu-
lação atingida (PBA, Vol. II, p. 57). Dessa forma, os ribeirinhos desconheciam 
os critérios utilizados na avaliação do seu patrimônio – benfeitorias reprodutivas 
e não reprodutivas calculadas de acordo com o “Caderno de Preços” da empresa 
– e, mesmo discordando de tais valores, acabavam aceitando a oferta, com medo 
de ficarem sem nenhuma outra forma de tratamento caso não o fizessem.

Um caso emblemático nesse sentido diz respeito a pescador que viveu no mes-
mo local por 22 anos e que teve sua casa queimada um dia antes da visita dos 
técnicos responsáveis pela avaliação de suas benfeitorias. Como tudo havia 
sido incendiado, inclusive a documentação de seus barcos, obteve uma indeni-
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zação irrisória de pouco mais de seiscentos reais. Segundo ele, não houve jeito 
de negociar com a Empresa. A NESA desconsiderou como prova de sua con-
dição de ribeirinho os documentos apresentados por ele, tal como o cadastro 
realizado pouco antes pela SPU, no qual constavam as benfeitorias que ele pos-
suía no local, além do testemunho de vizinhos que presenciaram o incêndio.

Parte dos que foram deslocados para as áreas destinadas pela Norte Energia aos 
ribeirinhos não estão satisfeitos, pois ao serem realocados ou transferidos para 
Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC) não conseguem retomar seu modo 
de vida. De acordo com alguns dos relatos, à época do Cadastro a empresa 
havia informado aos moradores de beira de rio que todos seriam realocados em 
local específico, próximo ao Xingu, de forma a permitir a manutenção de seu 
modo de vida, o que nunca ocorreu:

“A gente morar dentro de uma casa sem ter nada fica difícil pra gente, não fica? 
Lá no mato era desse jeito: eu ia atrás do peixe, eu ia atrás da caça, eu tinha man-
dioca pra fazer a farinha. E aqui, se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Lá eu 
não comprava nada [...] Tudo eu fazia” (Entrevista com ribeirinho).

Por meio da análise dos PAJs torna-se nítido o fato de que as ações tomadas 
até o presente momento não foram capazes de manter o modo de vida da co-
munidade tradicional ribeirinha. Mesmo alguns que, por um motivo ou outro, 
decidiram ou tiveram de se transferir para área urbana mostram-se em dificul-
dade com o novo modo de vida. Para um representante da Defensoria Pública, 
a população ribeirinha não recebeu tratamento diferenciado no processo de 
deslocamento forçado e foi colocada, genericamente, dentro de um amplo gru-
po denominado “população rural”, que incluía desde famílias proprietárias de 
lotes na transamazônica até moradores de beira de rio. Além disso, a concep-
ção de moradia não poderia ter se limitado apenas à ideia de “casa”:

“A concepção que a DPE trabalha de moradia não é a casa, porque se for só a 
casa ele nunca vai recompor a vida dele. É a casa e tudo o que está ao redor (...) 
O Ministério das Cidades também passa agora por uma concepção das diversas 
formas de moradia e não desconsidera, inclusive, aqueles que estão nas palafitas” 
(Entrevista com representante da Defensoria Pública).

Relata, ainda, que a primeira judicialização feita pela DPE foi justamente no 
caso dos ribeirinhos, com o objetivo de que estes tivessem acesso ao rio. Os 
deslocamentos forçados, até então, estavam sendo reparados apenas mediante 
indenização, sem o oferecimento de qualquer opção para a reterritorialização. 

A impossibilidade de plantar na cidade e as dificuldades trazidas à atividade pes-
queira pelo aumento da distância entre a moradia e o rio foram colocadas como 
uma das principais causas da diminuição da renda familiar. Hoje, há famílias 
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que chegam a gastar oitenta reais de gasolina para ir e voltar do local de pesca. 
Ademais, segundo os relatos, após a instalação da usina, notou-se uma queda 
substancial do número de peixes1. A transcrição abaixo ilustra como a escassez 
está afetando negativamente não só pescadores, como a própria fauna local:

“O peixe sumiu, então todos os pescadores estão passando por esse mal (...) Você 
antes pegava trinta, quarenta quilos de peixe em 2 ou 3 dias, hoje você tá pegan-
do trinta, quarenta quilos de peixes em 15 dias. E olhe lá (...) minha filha, a coisa 
tá tão feia que você tá pescando e você pega passarinho. Tu vai pescar comigo na 
minha canoa pra você ver que até o pássaro tá sem comida. Você joga a piaba viva 
[isca] que ele desce no ar e pega. Você pega o passarinho no anzol” (Entrevista 
com ribeirinhos).

Os impactos à atividade pesqueira foram, de certa forma, previstos no Plano 
Básico Ambiental, cujo Programa de Recomposição das Atividades Produtivas 
Rurais inclui, em sua justificativa, o “comprometimento da atividade pesquei-
ra” como uma das consequências da implantação do empreendimento para a 
economia local (PBA, Vol. II, p. 135). Todavia, mecanismos de mitigação de 
impactos à pesca ou quaisquer outras medidas relacionadas à atividade não fo-
ram previstos. O Projeto de Reestruturação do Extrativismo Vegetal, um dos 
seis projetos que compõem o Programa, chega até mesmo a considerar, tam-
bém em sua justificativa, a pesca e o extrativismo vegetal como as principais 
atividades tradicionais da região a ser impactada, exercidas por algumas comu-
nidades tradicionais e pelas populações indígenas da Volta Grande (PBA, Vol. 
II, p.163). No entanto, igualmente falha ao não prever mecanismos concretos 
para a mitigação dos impactos à pesca, focando quase que exclusivamente na 
melhoria das atividades extrativistas vegetais existentes na área de Influência 
do empreendimento. 

Os obstáculos impõem-se mesmo para quem recebeu unidade de uso familiar 
próxima ao rio que, em princípio, é uma medida essencial para a manutenção 
do modo de vida da comunidade tradicional ribeirinha. A exemplo disso, para 
uma das entrevistadas, que foi devidamente incluída na lista de 217 ribeiri-
nhos apresentada pela Norte Energia e que teve seu tratamento revisto, com 
o reconhecimento do direito à reocupação (RIR – Reassentamento em Ilha 
Remanescente), a satisfação durou pouco tempo. Relatou que vem enfrentan-
do sucessivos problemas no local para o qual foi transferida. Apesar de já ter 
escolhido a sua nova área, não consegue construir sua casa, pois ainda aguarda 
o recebimento do “kit moradia” pela NESA. E, mesmo que tivesse recebido o 
referido kit, não poderia construir nada na região, pois está sendo ameaçada 
de morte pelo antigo morador, outro ribeirinho que, assim como ela, recebeu 

1 As dificuldades com a atividade pesqueira são corroboradas pelo Cap. 4 (em especial o 
item Ictiofauna e Pesca) desta obra.
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indenização para sair do local tempos antes e tem agora a intenção de voltar a 
ocupar a área.

Dessa forma, a atingida, para quem “alegria de pobre dura pouco”, continua mo-
rando na cidade, com depressão e sem muitas perspectivas de poder voltar ao 
rio. A resposta da NESA sobre esse caso, sempre que questionada, é a de que 
não há nada a se fazer e que a reassentada deve “tomar posse”. O advogado da 
empresa, inclusive, chegou a questionar se os atingidos não aceitariam dividir a 
terra com o antigo morador, autor das ameaças, o que não foi aceito pela família.

2. UNIVERSO DE ANÁLISE

Em vista desses conflitos, a Defensoria Pública da União (DPU) vem receben-
do os ribeirinhos para que suas demandas sejam encaminhadas juridicamente 
em face da NESA. Esse é um fenômeno recente, já que a DPU se estruturou 
em Altamira apenas no início de 2015. Com a organização da assistência jurí-
dica e após um processo de conscientização dos direitos das comunidades tra-
dicionais ribeirinhas, houve a abertura de dezenas de Processos de Assistência 
Jurídica (PAJ) visando questionar as condições do deslocamento forçado e das 
reocupações decorrentes da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

O PAJ não é um processo judicial, mas administrativo, e visa levantar documen-
tos, depoimentos e outras provas com o objetivo de se buscar uma solução para 
uma demanda de acesso à justiça e reparação antes mesmo da fase judicial ou, 
se isso não for possível, instruir a propositura de demanda perante o Judiciário, 
conforme a Resolução nº 127/2016 da DPU2. Nessa fase, participam o ribeirinho 
(denominado em termos processuais como assistido), a Defensoria e a NESA.
Com isso, esses processos são a expressão dos descontentamentos e reivindica-
ções feitas pelos ribeirinhos para reparar violações decorrentes do deslocamen-
to forçado que sofreram, sendo propósito dessa análise, a partir de investigação 
quantitativa e qualitativa, identificar demandas agregadas e violações recorren-
tes, além das possíveis correlações entre as informações coletadas.

Compõe o universo de análise um total de 94 PAJs3, contudo 5 deles foram 
desconsiderados em virtude de que ou o próprio assistido declarou não ser 
ribeirinho ou no curso do processo essa condição foi descartada pela própria 

2 A Resolução nº 127/2016 trata especificamente dos PAJs de natureza coletiva, porém 
os objetivos traçados no art. 12 podem se aplicar a qualquer tipo de PAJ.  
3 Estima-se que até a data da coleta dos PAJs junto a DPU em finais de setembro havia 
por volta de 190 processos em curso. Pode-se dizer, de modo aproximado, que foram analisados 
50% do universo total de processos.
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Defensoria. Para essa análise, foram considerados os documentos que instruem 
esses processos, quais sejam o laudo de avaliação patrimonial, o pedido, o ter-
mo de aceite, o termo de opção, além do termo de autorização de uso susten-
tável da terra (TAUS), assim como as manifestações da NESA e da própria 
Defensoria. 

3. ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA jURíDICA 
(PAjS) DA DPU: EVIDÊNCIAS PELA BUSCA DA MANUTENçÃO 
DO MODO DE VIDA TRADICIONAL RIBEIRINHO

A partir da coleta, organização, leitura e análise de 89 PAJs obtidos junto à 
DPU em Altamira extraíram-se como resultado cinco pontos principais: (i) 
a preferência, por parte da NESA, pela indenização em detrimento da reo-
cupação como medida de compensação para o deslocamento forçado das co-
munidades moradoras da área que viria a ser o reservatório da Usina de Belo 
Monte; (ii) a ausência de critérios claros, que prejudicaram o reconhecimento 
da população afetada como comunidade tradicional e a determinação das me-
didas de mitigação e compensação adotadas; (iii) o pagamento de valores de 
indenização insuficientes para que os deslocados pudessem manter seu modo 
de vida tradicional; (iv) a recorrência de falhas no processo de cadastramento 
socioeconômico; (v) a ausência de medidas específicas para atender grupos vul-
neráveis como idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência. 

Para que se compreenda a relevância dos achados apontados acima, bem como 
para que a análise dos dados gerados dialogue com a política de deslocamento 
forçado de Belo Monte, oferecendo subsídios para a reparação das violações 
que se evidenciam, este tópico foi desenvolvimento com base em outras fon-
tes, além dos PAJs, como legislação nacional e internacional, literatura sobre 
deslocamento, PBA, relatórios de órgãos oficiais, etc. 

3.1 A PERSISTÊNCIA DA LÓGICA PATRIMONIALISTA 
NAS MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS 
PARA OS RIBEIRINHOS DE BELO MONTE

A literatura antropológica, sociológica ou econômica, assim como as recomen-
dações de organismos internacionais voltados à proteção de direitos humanos, 
e inclusive o próprio PBA elaborado para Belo Monte, convergem a respeito da 
ideia de que a indenização não é a medida mais adequada para a recomposição 
do modo de vida anterior nos casos em que há deslocamento forçado decorren-
te de projeto de desenvolvimento. Essa conclusão é válida para todo e qualquer 
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grupo que sofra com o deslocamento forçado, ou seja, independentemente se 
esse grupo é vulnerável ou uma comunidade tradicional. 

Irge Satiroglu (2015), por exemplo, ao estudar o caso da barragem de Tahtali 
na Turquia, afirma, citando expressamente para corroborar sua posição, diver-
sos outros autores dedicados ao tema, que: 

In cases of displacement ‘cash’ remains as the most commonly used method 
of compensations. However, experience suggests that cash compensations fre-
quently failed as the assets were undervalued (...) poor people could not manage 
money well, the prices surrounding lands tended to inflate and money was spent 
on other causes than restoring livelihoods (SATIROGLU, 2015, p. 21).   

Para Michael Cernea (2016), mais do que a priorização da reterritorialização 
como forma mais adequada a garantir a manutenção das condições preexis-
tentes de vida, é relevante que o processo de deslocamento seja planejado e 
concebido como processo contínuo. Para o autor, as falhas mais recorrentes 
nos deslocamentos forçados estão relacionadas ao tratamento apartado entre 
as duas fases que compreendem o processo do deslocamento: de um lado, a de-
sapropriação propriamente dita e, de outro, a reocupação do território (CER-
NEA, 2016, xi). Ainda, segundo o autor, o processo caso não seja conduzido da 
maneira correta, tem grandes chances de gerar empobrecimento da população 
deslocada e, portanto, não se deve separar deslocamento da reocupação, uma 
vez que os dois “estão intrinsecamente relacionados como duas faces da mesma 
moeda são como inspirar e expirar, eles devem ser concebidos, planejados, e 
executados como um continuum” (CERNEA, 2016, xi). 

Essa visão está em consonância com diversas constatações acerca da real possi-
blidade de empobrecimento das famílias caso, em processos de deslocamento 
forçado decorrente de projetos de desenvolvimento, haja preferência pela re-
paração via indenização. Nesse sentido, destaca o Relatório do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: 

Indenizações muito raramente permitem aos atingidos – populações, grupos so-
ciais, comunidades, famílias ou indivíduos – recomporem suas vidas. Assim, por 
exemplo, uma indenização a pescadores pela diminuição do potencial pesqueiro 
a jusante da barragem não recompõe nem substitui o meio de subsistência antes 
existente; em consequência, após consumirem, literalmente, suas indenizações, 
estes atingidos se vêm atirados à miséria e marginalização (Relatório CDDPH, 
p. 34).

Nesse sentido, o PBA incorpora, direta ou indiretamente, essa ideia já conso-
lidada em outros espaços (textos acadêmicos, relatórios, etc.) ao reconhecer 
que grande parte dos impactos sociais decorrentes da construção de barragens 
tem como origem uma concepção territorial patrimonialista das indenizações 
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e propõe uma política de atendimento à população atingida baseada na recom-
posição do seu modo de vida:

(...) reforça-se a ideia de que a condição do atingido não deve ser observada do 
ponto de vista unicamente territorial e patrimonialista, e sim reconhecer uma 
situação onde prevalece a identificação e o reconhecimento de direitos e de seus 
detentores, evoluindo significativamente na amplitude com que procura asse-
gurar a recomposição, e mesmo melhoria, das condições de vida das populações 
afetadas (PBA, Vol. II, p. 16).

Se o que foi dito até aqui aplica-se a qualquer caso de deslocamento forçado, 
quando ocorre a necessidade de deslocamento de populações indígenas ou tri-
bais a adoção de medidas adicionais para a compreensão do seu modo de vida 
e para a manutenção de suas tradições torna-se ainda mais premente. 

Entretanto, a análise dos PAJs releva, conforme o Gráfico 1, que, na prática, 
a atuação da NESA no caso dos ribeirinhos do Xingu deu-se por uma pers-
pectiva diferente, pois o meio adotado para reparar os ribeirinhos não foi a 
reocupação e sim o dinheiro. 

O Gráfico 1 mostra que no tratamento inicial conferido pela NESA - antes 
das medidas adicionais que foram tomadas pela empresa reconhecendo como 
tradicionais alguns grupos e oferecendo-lhes a reterritorialização ou o ponto 
de apoio à pesca (PAP) - os ribeirinhos ou nada receberam ou foram reparados 
quase exclusivamente mediante dinheiro, seja pela indenização seja pela carta 
de crédito. Em outras palavras, em 96% dos casos não foi assegurada reocupa-
ção em áreas destinadas pela Norte Energia aos ribeirinhos. 

Retomando a literatura especializada, é imprescindível dizer que uma das con-

Gráfico 1 - Medida de reparação adotada pela NESA
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Indenização ou carta de crédito

Sem nenhum tipo de reparação

Reassentamento

Inicialmente qual foi a medida
de reparação adotada pela NESA?

Fonte: Elaboração dos autores com base na análise dos PAJs.
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sequências geradas pelo deslocamento forçado de comunidades tradicionais, 
como as ribeirinhas do Xingu, é “uma mudança brusca em seu modo de vida” 
(REBOUÇAS, 2000, p. 28). Em estudo antropológico realizado na região do 
Pontal do Paranapanema no Estado de São Paulo conclui-se que mesmo utili-
zando a reocupação como forma de minimizar os impactos na vida da comu-
nidade tradicional ribeirinha deslocada, o seu não planejamento e a não con-
sideração de seu modo de vida, levaram a total transformação destes grupos 
(REBOUÇAS, 2000, p. 28). 

Nesse sentido, tanto o conhecimento aprofundado das práticas culturais dos 
atingidos quanto o reconhecimento de que a indenização em dinheiro não é 
suficiente para recompor seu modo de vida funcionam como premissa para 
uma adequada reparação àqueles que tiveram seus direitos violados, como à 
moradia adequada, por processos de deslocamento forçado.

A necessidade de voltar-se para a compreensão do universo cultural da popu-
lação atingida está, inclusive, entre as determinações do Plano Básico Ambien-
tal. Segundo o PBA, o projeto de indenização e aquisição de terras e benfeito-
rias das comunidades:

(...) deve ocorrer par e passo com o Programa de Comunicação Social. A ela-
boração deste Plano fundamenta-se, sobretudo, no esforço de compreensão do 
universo cultural da população, bem como de seus receios e expectativas, além 
de um conhecimento dos meios de vida e modos como os grupos sociais se or-
ganizam, se comunicam e ocupam seu território (PBA, Vol. II, p. 63, grifamos).

Nesse contexto, é válido destacar as premissas do projeto de reparação que 
constam do PBA:

O Projeto de Reparação, portanto, se fundamenta no reconhecimento que o em-
preendimento pode impactar valores, laços culturais, costumes, enfim, o modo 
de vida específico de comunidades e moradores das áreas diretamente atingidas, 
que possuem uma forte ligação com a terra por sua história de vida e de sua 
família. A condição do atingido é reconhecida na proposição de reparação do 
dano material e o dano imaterial, estando o primeiro ligado ao patrimônio e à 
integridade física das pessoas, e o segundo aos sentimentos e conjunto de rela-
ções e vínculos comprometidos no processo de implantação do empreendimento 
(PBA, Vol. II, p. 130). 

Apesar das referências à necessidade de reparações específicas para os danos 
imateriais, decorrentes dos impactos negativos gerados pela desestruturação 
do vínculo dos ribeirinhos com seu território tradicional, os PAJs analisados 
não fornecem informações de que a NESA desenvolveu critérios para repara-
ção dessas violações, a partir de uma abordagem participativa, conforme pre-
visão do PBA (PBA, Vol. II, p. 130). 
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A análise dos PAJs, como visto no Gráfico 1, revelou que a forma de tratamen-
to oferecida aos ribeirinhos pela NESA foi a mesma em praticamente todos os 
casos. Resumia-se ao pagamento de indenizações pelas benfeitorias reproduti-
vas e não reprodutivas descritas no Laudo de Avaliação Patrimonial, sem que 
fossem, por exemplo, oferecidas melhores condições em relação as benfeitorias 
não produtivas, conforme previsão do PBA (PBA, Vol II, p. 58)4. 

No entanto, conforme o Gráfico 2, a demanda dos ribeirinhos não é, em geral, 
por indenização, mas sim por reocupação. Comparando, por um lado, a polí-
tica de reparação efetivada pela NESA para os ribeirinhos e, por outro, o que 
estes desejam, há claramente um descompasso, pois enquanto a NESA oferece 
dinheiro os deslocados demandam reocupação. 

Os dados apresentados no Gráfico 2 nos trazem ao mesmo tempo conclusões 
e hipóteses importantes a serem exploradas. Em primeiro lugar, vê-se que a 
principal demanda das comunidades tradicionais ribeirinhas é a reterritoriali-
zação seja ela próxima ao rio seja ela em outra localidade. A reterritorialização 
é pedida em 74% dos PAJs se forem considerados as solicitações por reterri-
torialização próxima ao rio ou em qualquer outra região. Em segundo lugar, 
a ausência de conhecimento efetivo de todas as possibilidades de reparação é 

4 Em relação às benfeitorias produtivas, “O Plano de Atendimento às Populações Atingi-
das tem como premissa que às mesmas devem ser oferecidas melhores condições do que as anteriores. 
Por essa razão, as benfeitorias devem ser indenizadas com valores de reposição, ou seja, valores de 
construção nova, pois se considera que com o valor recebido o beneficiário conseguirá construir 
a benfeitoria semelhante à atingida com materiais novos” (PBA, Vol. II, p. 58, grifamos).

Gráfico 2 - Medida solicitada pelo assistido

Fonte: Elaboração dos autores com base na análise dos PAJs.
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uma hipótese a ser explorada conquanto não possa ser confirmada apenas com 
as informações contidas nos PAJs5. Em um dos PAJs, há relato expresso de um 
ribeirinho a respeito desse tema, no qual o atingido, em princípio, procurou 
a DPU para revisão do valor indenizatório, porém, após a realização dos Diá-
logos Ribeirinhos, soube que poderia pleitear a reterritorialização. Esse relato 
mostra que o interesse do ribeirinho era pela reocupação, mas sem participar 
ou ter conhecimento do resultado dos Diálogos teria apenas solicitado a revi-
são do valor indenizatório. A partir do ocorrido neste caso é possível afirmar 
que, não obstante o PBA expressamente destaque que o plano estratégico para 
escolha de tratamento dos atingidos requer uma comunicação clara, respeitosa 
e direta do empreendedor ao atingido (PBA, Vol. II, p. 64), muito provavel-
mente, outros atingidos não tiveram conhecimento com exatidão dos direitos a 
que faziam jus. Até mesmo porque em muitos casos o empreendedor entendeu 
que o deslocado só teria direito à indenização e não a outro tipo de tratamento. 
Dessa forma, no Termo de Opção6 disponibilizado pela empresa só havia uma 
única possiblidade: indenização pelas benfeitorias.

Tal prática vai contra o que dispõe o próprio PBA, na medida em que este úl-
timo prevê que “todos os atingidos terão direito ao Laudo de Avaliação de sua 
benfeitoria e à livre escolha entre indenização ou reassentamento” (PBA, Vol. 
II, p. 252). Muito embora essa previsão esteja contida na parte do tratamen-
to destinado à população urbana, pode ser estendida à população ribeirinha, 
tendo em vista o reconhecimento da condição de dupla-moradia de boa parte 
dessas populações, que, dessa forma, também se vêem diretamente afetadas 
pelos deslocamentos compulsórios do meio urbano.

No mesmo sentido, os critérios de elegibilidade previstos no PBA no que tange 
ao reassentamento das populações rurais atingidas, claramente preveem que o 
reassentamento como tratamento adequado aos posseiros cuja posse seja man-
sa e pacífica, que é o caso da grande maioria dos ribeirinhos. Contudo, nos 

5 Em conversas informais com representantes de órgãos públicos atuantes na região de 
Altamira essa hipótese foi levantada e todos concordaram que de início os ribeirinhos sentiam-
se desorientados e desinformados a respeito das medidas reparadoras a que têm direito. Com 
o desencadeamento dos Diálogos Ribeirinhos tornou-se evidente o problema do deslocamento 
forçado dessas populações o que gerou esclarecimentos às comunidades tradicionais ribeirinhas 
sobre as obrigações jurídicas específicas devidas pela NESA. 
6 O empreendedor calcula as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas por meio de 
um Laudo de Avaliação. Após esse Laudo ao deslocado é oferecido um Termo de Opção. As três 
opções possíveis para Belo Monte, segundo o PBA, são (i) indenização; (ii) carta de crédito (re-
alocação assistida); (iii) reassentamento. Ocorre que em muitas situações a NESA entendeu que 
o ribeirinho, apesar de ser considerado comunidade tradicional, só tinha direito à indenização. 
Dessa forma, nesses casos, no documento denominado Termo de Opção só era inserida essa úni-
ca possibilidade. Sem saber do seu direito à reterritorialização ao procurar à DPU pedia a revisão 
do valor indenizatório e não outros tipos de reparação. 
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casos de populações ribeirinhas adequadas a este critério, a NESA não possuía 
essa informação ou não a investigava, de forma que a reterritorialização não foi 
oferecida como opção de indenização. 

O Gráfico 2 ainda revela que 7% dos PAJs são iniciados não porque o assistido 
esteja insatisfeito com a reparação ou mesmo porque entenda que algum direi-
to seu tenha sido violado, mas sim em razão do não cumprimento do acordado 
com a própria NESA. Há casos em que o ribeirinho optou pela Carta de Cré-
dito, mas ainda não pôde utilizá-la. Ou ainda casos em que houve a reocupa-
ção, porém ela não pôde ser efetivada em razão de questões diversas, como a 
impossibilidade de ocupação do território em razão da atuação de antigo mora-
dor impedindo a posse. Essa porcentagem de 7% é expressiva, pois aqui as duas 
partes estão de acordo com o conteúdo da reparação, porém se observa que a 
NESA não toma as devidas providências para efetivar o que já foi acordado. 

Durante o processo de revisão dos casos dos ribeirinhos o empreendedor re-
conheceu o direito à reocupação ou ao Ponto de Apoio à Pesca (PAP). No 
entanto, torna-se claro pelo Gráfico 2 que o PAP não é medida adequada para 
manutenção do modo de vida ribeirinho. Se o fosse, não teríamos 66% dos pe-
didos dos assistidos pela reocupação em áreas próximas ao rio enquanto apenas 
2% pleiteiam o PAP. 

O desejo de retornar ao rio por parte dos ribeirinhos que foram deslocados 
para a cidade ou regiões afastadas é também reflexo da impossibilidade que 
vêm enfrentando para exercer a atividade pesqueira, principal fonte de renda 
e subsistência de muitas famílias7. A pesca, além de sustento, também é forma 
de lazer e expressão de sua cultura e conhecimentos tradicionais. Nesse con-
texto, alguns PAJs revelam a situação de extrema pobreza enfrentada por essas 
famílias após deslocamento forçado. 

3.2 SOBRE O DIREITO A SER RECONHECIDO COMO TRADICIONAL 
E A AUSÊNCIA DE CRITéRIOS PARA DETERMINAçÃO DAS 
MEDIDAS DE MITIGAçÃO E COMPENSAçÃO ADOTADAS

É interessante notar que o fato do ribeirinho possuir o Termo de Autorização 
de Uso Sustentável (TAUS) indicando sua condição de povo tradicional não 
teve qualquer efeito, seja sobre o valor das indenizações (ver próximo tópico), 
seja para garantir priorização no processo de reterritorialização dada sua rela-
ção com o território. De modo oposto ao que foi afirmado no PBA, os PAJs 

7 A pesca é, sem dúvida, atividade produtiva essencial, embora não seja a única, exercida 
pelos ribeirinhos conforme mostra o Cap. 1 (A vida no beiradão) desta obra.
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analisados apontam para a desconsideração por parte da NESA dos ribeirinhos 
como uma comunidade tradicional. O CNDH (Conselho Nacional dos Di-
reitos Humanos) participou de uma Inspeção Interinstitucional que teve por 
objetivo compreender como estava ocorrendo o deslocamento dos ribeirinhos. 
Nessa inspeção, de acordo com o relatório elaborado pelo CNDH, houve uma 
reunião com representantes da NESA no dia 03 de junho de 2015. Consta do 
aludido relatório que: “em relação aos ribeirinhos com dupla moradia, ou mo-
radia sazonal, a empresa afirma que foi realizado um cadastro em janeiro de 
2013 e que o posicionamento da NESA é de que só deve ser indenizada uma 
das moradias. Não consideram que os ribeirinhos se enquadrem na condição 
de povos tradicionais” (CNDH, 2015, p. 37, grifamos).

Ocorre que o TAUS só é concedido ao ribeirinho quando comprovada jus-
tamente a sua condição de povo tradicional, conforme estabelecido pelo art. 
4º, §2º da Portaria nº 89/2010 da SPU. Esse mesmo art. 4º, caput, determina 
expressamente que os TAUS “serão outorgados exclusivamente a grupos cul-
turalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social”. 

A obrigatoriedade da emissão do TAUS é reforçada pelo projeto de regulari-
zação fundiária estabelecido pelo PBA, segundo o qual o empreendedor deve 
“promover a titulação das terras objeto de negociação para a implantação do em-
preendimento, em conjunto com os órgãos responsáveis pela política fundiária dos 
Estados” (PBA, Vol. II, p.20).

Uma proporção considerável de assistidos apresentaram TAUS nos autos dos 
PAJs conforme o Gráfico 3: 

Gráfico 3 - Apresentação do TAUS pelo assistido

Fonte: Elaboração dos autores com base na análise dos PAJs.
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Se, por um lado, é possível ter certeza de que 40% dos ribeirinhos possuem o 
TAUS, tendo em vista que esse documento foi juntado aos autos dos processos 
e pôde ser visualizado em nossa análise, por outro, não se pode ter a conclusão 
diametralmente oposta a respeito dos 60% restante. Na verdade, várias são as 
hipóteses que sugerem os motivos pelos quais os TAUS não aparecem nos au-
tos dos processos. Em primeiro lugar, isso pode ter ocorrido, pois até o último 
andamento do processo o assistido não entregou esse documento à DPU, po-
rém o TAUS pode existir. Em segundo lugar, o ribeirinho pode ter perdido ou 
ainda não recebido o TAUS que reconhece seu direito à utilização de território 
ribeirinho pertencente à União. Em terceiro lugar, ele pode simplesmente não 
ter o documento. No entanto, ressalta-se que o TAUS não é constitutivo de 
direito. Ele é um documento declaratório, ou seja, a condição de comunidade 
tradicional ocorre com ou sem o TAUS. Tal documento é apenas uma forma 
de ordenação do território da União e, ao mesmo tempo, traz maior segurança 
jurídica àquele que tem a posse de terras da União. 

Apesar, portanto, de o próprio TAUS estipular que esse documento dá início 
“ao procedimento de regularização fundiária das áreas da União mediante o re-
conhecimento da posse para fins de moradia e uso tradicional dos recursos na-
turais pelas famílias ribeirinhas”, na prática, ele não teve qualquer repercussão, 
seja nos tipos de reparação (indenização, carta de crédito ou reassentamento) 
seja no cálculo da indenização devida. Com isso, não se pretende concluir que 
deva o TAUS ser o critério a determinar a qualidade da medida de mitiga-
ção ou compensação adotada, mas que sua presença deveria minimamente ser 
considerada como um diferencial ante a ausência de critérios aplicados para 
garantir o reconhecimento das comunidades tradicionais e dos seus direitos.

Pela análise dos Gráficos 1, 2 e 3 conclui-se que houve uma política delibe-
rada da NESA pela adoção da indenização como regra em detrimento da re-
ocupação. Isso porque há um descompasso muito evidente entre a opção de 
reparação almejada pelos ribeirinhos e o que foi feito durante o processo de 
deslocamento forçado pela NESA. Inicialmente 78% dos ribeirinhos foram 
indenizados ou receberam carta de crédito, mas, na verdade, 74% querem reo-
cupação. É interessante notar que já no PBA (Vol. II, p. 277) apontava-se que 
apenas 18% dos entrevistados - moradores de área urbana - gostariam de re-
ceber indenização, enquanto 40% responderam que prefeririam a reocupação. 
Embora os dados coletados se referiam à área urbana e não especificamente aos 
ribeirinhos, é razoável concluir que se os moradores da área urbana desejam a 
reocupação, com muito mais razão os ribeirinhos apresentavam esse desejo já 
que possuem uma relação próxima com o rio e o território. 
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Quando a situação dos ribeirinhos passou a ser revista, a NESA ainda assim 
não concordou totalmente com a reocupação como medida de mitigação para 
o deslocamento forçado. Foi veiculada uma lista com 217 casos reexaminados 
pela empresa, mas 49,3% deles receberam o PAP e não a reocupação.  

E, por fim, a desconsideração do TAUS seja para o cálculo indenizatório (como 
se verá abaixo) seja para o reconhecimento de que medidas adicionais deve-
riam ser tomadas em razão do deslocamento forçado de uma comunidade tra-
dicional mostram que a política de deslocamento para os ribeirinhos foi, de 
fato, apressada e sem seguir as recomendações previstas na literatura especia-
lizada assim como no PBA. 

3.3 A INSUfICIÊNCIA DOS VALORES INDENIzATÓRIOS

No tópico anterior, os dados mostraram que a principal medida adotada pela 
NESA para reparar os ribeirinhos deslocados foi a indenização. Entretanto, 
mesmo avaliando apenas as indenizações pode-se dizer que os valores não fo-
ram suficientes para recompor o modo de vida tradicional ribeirinho. 

A NESA, mais uma vez desconsiderou as obrigações previstas no PBA segundo 
o qual a indenização pelas terras deverá oferecer melhores condições que as an-
teriores e levar em consideração na avaliação elementos culturais da população 
ribeirinha, conforme destacado em trecho a seguir:

(...) levar em consideração o seu potencial produtivo, a sua localização em relação 
à situação, ou seja, distância dos centros urbanos e qualidade das estradas. Além 
desses fatores, no caso específico do UHE Belo Monte, devido à ligação que o 
agricultor possa ter com o rio (pesca, transporte) também influi na valorização 

da terra a proximidade do rio (PBA, Vol. II, p.57, grifamos).

O Gráfico 4 demonstra que os valores pagos como indenização foram con-
siderados insuficientes por 62% dos ribeirinhos, o que fica claro pela leitura 
dos relatos dos ribeirinhos reproduzidos nos termos de atendimento inicial 
da DPU. 

A incapacidade das indenizações em recompor o modo de vida tradicional dessa 
população é uma das principais violações evidenciadas pelos PAJs, visto que as 
indenizações pecuniárias arbitradas unilateralmente pela NESA foram insufi-
cientes para a aquisição de novas terras em regiões próximas ao rio. Não por aca-
so, 66% dos atingidos solicitaram à DPU a reterritorialização em terras próximas 
ao rio (Gráfico 2).
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A indenização média para aqueles deslocados que possuem o TAUS foi de R$ 
38.853 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais), porém, por sua 
vez, para os deslocados sem o TAUS foi de R$ 48.058 (quarenta e oito mil e 
cinquenta e oito reais): 

Média da indenização dos 
ribeirinhos que possuíam TAUS

Média da indenização dos ribei-
rinhos que não possuíam TAUS

R$ 38.853 R$ 48.058

Isso mostra que apesar do acordado via PBA e da normativa nacional e interna-
cional (ver Cap. 9) a condição de ribeirinho não foi um critério utilizado para 
calcular a indenização.  

Ademais, independentemente da questão do reconhecimento dos ribeiri-
nhos como comunidade tradicional, identifica-se pelos PAJs que os valores 
pagos pela NESA são demasiadamente díspares. Alguns deslocados recebe-
ram, por exemplo, R$ 300,00 ou R$ 600,00, enquanto outros obtiveram R$ 
300.000,00 ou até R$ 400.000,00. O que explica essa discrepância em relação 
aos valores? A análise dos PAJs aponta para duas explicações complementares. 
Em primeiro lugar, os Cadernos de Preços são facilmente desatualizáveis, ain-
da mais diante de um cenário em que os preços dos imóveis dispararam em 
razão da própria construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Em um dos 
PAJs, por exemplo, o Termo de Opção foi assinado em março de 2015, porém 
o Caderno de Preços Rural utilizado datava de setembro de 2013. Em segundo 
lugar, claramente não havia tempo suficiente para que o ribeirinho examinasse 
com vagar a proposta da NESA. Após o Laudo de Avalição realizado pela em-
presa, o atingido recebia um documento denominado Termo de Aceite o qual 
contava com três opções:

Gráfico 4 - Percepção do assistido sobre a indenização

Fonte: Elaboração dos autores com base na análise dos PAJs.
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Conforme a imagem acima, vê-se que caso o ribeirinho quisesse examinar a 
proposta com o auxílio jurídico ou de qualquer outra ordem era estabelecido 
apenas o prazo de 05 dias (última opção na imagem acima). Dado que o Termo 
de Aceite ainda dispunha que “a indenização ofertada possui validade apenas 
para negociação extrajudicial, não possuindo efeito após o prazo solicitado 
para análise” e, também, “resguardando à Norte Energia S.A. o direito de ado-
tar as medidas judiciais cabíveis”, a redação desfavorecia a compreensão do 
documento por pessoas que já se encontravam vulneráveis pelas mais diferen-
tes razões. Assim, esse pode ter sido outro fator que levou muitos ribeirinhos 
a aceitarem o valor sem mesmo terem compreendido como os critérios foram 
estabelecidos para a realização dos cálculos ou, até mesmo, fez com que se 
sentissem ameaçados8. 

Nesse sentido, em 7% dos PAJs os ribeirinhos disseram expressamente que se 
sentiram coagidos a assinarem a documentação exigida pela empresa e, inclu-
sive, há relatos nos processos de que os funcionários diziam “ou aceita o valor 
oferecido ou não terá direito a nada”. Nesse contexto, é muito provável que 
os valores arbitrados pela NESA foram aceitos sem contestações ou exames 
adicionais por parte dos deslocados, apesar do Programa de Negociação e aqui-
sição de terras e benfeitorias da área rural previsto no PBA ter sido guiado por 
uma metodologia pautada pelo imperativo da participação social e da necessi-
dade de consulta as comunidades impactadas. 

3.4 O CADASTRO SOCIOECONÔMICO E AS 
DúVIDAS SOBRE AS ÁREAS AfETADAS

O Brasil regulamentou o Cadastro Socioeconômico para identificação, qua-
lificação e registro público da população atingida por empreendimentos que 

8 Trecho retirado do Termo de Aceite inserido juntamente com o Laudo de Avalição 
nos PAJs: “A indenização ofertada possui validade apenas para negociação extrajudicial, não 
possuindo efeito após o prazo solicitado para análise, resguardando a Norte Energia S.A. o di-
reito de adotar as medidas judiciais cabíveis, inclusive com o depósito em juízo de valor diverso, 
conforme previsto em lei, na hipótese de não aceitação da oferta, ausência de manifestação no 
prazo supracitado ou apresentação de contraproposta julgada incompatível pela empresa”.
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se destinam à geração de energia hidrelétrica por meio do Decreto Federal nº 
7342/20109. Esse Decreto exige que o Cadastro seja realizado para as popu-
lações que venham a sofrer os mais diversos impactos como (i) perda de pro-
priedade ou posse (art. 2º, II); (ii) perda de capacidade produtiva mesmo que o 
empreendimento atinja parcialmente as terras utilizadas para a produção (art. 
2º, II); (iii) perda de áreas de atividade pesqueira (art. 2º, III); (iv) perda de 
fontes de renda e trabalho (art. 2º, IV); (v) inviabilização de recursos naturais 
e pesqueiros ou atividades produtivas locais que afetem a renda, a subsistência 
e o modo de vida das populações (art. 2º, VI e VII). 

Fica claro que o modelo de cadastramento exigido pelo mencionado Decreto 
engloba um levantamento preciso não apenas daqueles grupos que serão afeta-
dos essencialmente em seu direito de propriedade ou no exercício da posse do 
imóvel, mas também impõe a necessidade de que se tenha conhecimento das 
populações que sofrerão alterações no seu modo de vida ou terão dificuldades 
em manter sua própria subsistência. 

Havia, também, a Resolução Normativa da ANEEL nº 279/2007 a qual esta-
belecia procedimentos gerais para requerimento de Declaração de Utilidade 
Pública – DUP para fins de desapropriação de áreas necessárias à implantação 
de empreendimentos de energia elétrica. O interessante desta normativa é que 
ela estabelece obrigações ao permissionário, autorizado ou concessionário já 
na fase cadastral como “comunicar aos proprietários ou possuidores (...) a des-
tinação das áreas de terras onde serão implantadas as instalações necessárias à 
exploração dos serviços de energia elétrica” (art. 10º, I). Essa Resolução ainda 
obriga o empreendedor a (i) “promover ampla divulgação e esclarecimentos 
acerca da implantação do empreendimento (...) tratando inclusive de aspectos 
relacionais à delimitação das áreas afetadas e aos critérios para indenização” 
(art. 10º, II) e (ii) “desenvolver máximos esforços de negociação” (art. 10º, III). 

Apesar das determinações contidas na normativa exposta acima que visam 

9 Há controvérsias se o Decreto nº 7342/2010 deveria ser aplicado, ou não, no caso da 
Usina Hidrelétrica Belo Monte, já que um de seus artigos estabelece ser o Decreto aplicável a 
licenciamentos a partir de 2011. Ocorre que o início do licenciamento de Belo Monte se deu em 
2009. Há que se considerar, contudo, que o licenciamento é um processo e não um ato e que, por 
isso, a UHE de Belo Monte ainda se considera em fase de licenciamento tendo a discussão sobre o 
cadastro se iniciado apenas após 2011. Além disso, a própria Norte Energia reconheceu no Plano 
Básico Ambiental a exigibilidade do mencionado Decreto: “O artigo 6º do Decreto determina 
que o mesmo se aplicará aos empreendimentos de geração de energia elétrica a serem licenciados 
a partir de janeiro de 2011; portanto, a princípio não se aplicaria à UHE Belo Monte. Porém, 
considerando que o cadastramento socioeconômico da população atingida está previsto para 
ser aplicado a partir desta data, o mesmo já se enquadra no determinado pelo Decreto” (PBA, 
p.280).
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estruturar uma política de cadastramento, diversos relatos (como os repro-
duzidos na introdução deste capítulo) e documentos (IBAMA, CNDH, etc.) 
mostram como esse primeiro momento de planejamento não foi conduzido de 
modo a contemplar as obrigações apontadas na legislação descrita nos pará-
grafos anteriores (Decreto e Resolução) no caso da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte. E justamente desse planejamento depende, em parte, a efetividade dos 
diversos tipos de reparação para a população impactada pelo empreendimento. 

No relatório produzido pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos10 como 
resultado da Inspeção Interinstitucional organizada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) consta que “muitas pessoas alegam que não têm cadastro por-
que, quando a empresa passou, não estavam em casa, pois estavam trabalhan-
do” (CNDH, 2015, p. 26). Os problemas não só de cadastramento, mas tam-
bém de prestação de sólidas informações são reverberados pelo Ministério da 
Pesca ao afirmar, nesse mesmo relatório, que “outra coisa impressionante é a 
desinformação dessas pessoas. As pessoas denunciaram que, em um momento, 
os funcionários da empresa falaram que tal área ia ser alagada, depois disseram 
que não iria mais. Há três anos fizeram o cadastro; há dois meses passaram 
lá e fixaram prazo para agora, estabelecendo prazo desumano para remoção” 
(CNDH, 2015, p. 34)11.

Em 19% dos processos, os assistidos relatam ou que não foram cadastrados 
porque no dia não estavam presentes ou que não foram cadastrados porque seu 
território ribeirinho não seria impactado. A desinformação das comunidades 
tradicionais ribeirinhas revela-se por meio dos PAJs. O desrespeito ao direito 
a ser informado trouxe problemas tanto no cadastramento quanto na sensação 
de insegurança a respeito dos reais impactos que seriam causados pelo empre-
endimento em determinadas áreas. 

Quanto ao não cadastramento, algumas considerações devem ser feitas. A ex-
clusão do Cadastro se deve, principalmente, à ausência do ocupante em sua 
residência no momento em que foram realizadas as visitas técnicas. Como é 
sabido, boa parte dos ribeirinhos pratica a pesca, seja para a subsistência ou 
para o comércio. Sobretudo neste último caso, é normal que permaneçam uma 
parte da semana fora de casa, vendendo o peixe na cidade. Diante desta reali-
dade, na qual os ribeirinhos não ficam em suas moradias boa parte da semana, 

10 CNDH (2015). Relatório da missão do CNDH em relação à população atingida pela 
implementação da UHE Belo Monte.
11 A visão do antigo Ministério da Pesca torna-se relevante no tocante ao cadastramento, 
pois o art. 3º, §1º do Decreto nº 7.342/2010 incluía-o como integrante do Comitê Interminis-
terial do Cadastro Socioeconômico que fica responsável justamente pelo acompanhamento da 
elaboração do cadastro além de exercer outras competências. 



255

a disponibilização de informações acerca do cronograma de execução das obras 
se mostra essencial12. Ocorre que, como se depreende da leitura dos processos 
de assistência jurídica, não houve qualquer comunicado ou aviso prévio aos 
ribeirinhos sobre o dia em que seriam realizadas as visitas. Tal fato evidencia a 
total desconsideração de elementos culturais do modo de vida ribeirinho pela 
NESA, desde o início da execução do plano de atendimento à população atin-
gida, projetando uma invisibilidade desta população também nas próximas 
etapas do projeto.

Nesses casos não houve qualquer tipo de reparação aos grupos atingidos jus-
tamente porque ou não foram cadastrados ou, no entender da empresa, não 
seriam atingidos.

É importante ressaltar que o conceito de “atingido”, segundo o PBA, é amplo. 
De acordo com o documento, seriam atingidos todos aqueles que de alguma 
forma dependem do território afetado e seus recursos: os deslocados compul-
sórios (físico-territorial); os que tiverem perdas econômicas pela ruptura de 
suas atividades produtivas; os que tiveram comprometidos os vínculos sociais 
antes existentes (comunitários, familiares, de vizinhança, de compadrio etc.); e 
os que observaram perdas sociais ou de infraestrutura (PBA, Vol. II, p. 249).

3.5 A INVISIBILIDADE DOS GRUPOS VULNERÁVEIS

A análise dos PAJs da DPU reforçou o diagnóstico das Nações Unidas13 e de 
outras organizações internacionais de que deslocamentos forçados tendem a 
intensificar desigualdades sociais já existentes e afetam desproporcionalmente 
grupos vulneráveis, como mulheres, pessoas com deficiência, crianças, idosos 
e povos indígenas. 

Em razão das violações específicas de grupos historicamente marginalizados, 
o Pacto de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (1966) das Nações Uni-
das determinou que sejam respeitados os direitos previstos no Pacto, como o 
direito à moradia adequada, sem qualquer discriminação. Neste contexto, os 
Comentários Gerais nº 4 e 7 sobre os direitos à moradia adequada e à proibição 
do deslocamento forçado, produzidos pelo Comitê de Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais, expressamente determinam que o respeito ao direito à 
moradia adequada requer acessibilidade aos grupos vulneráveis e atenção às 
demandas específicas desses grupos no processo de deslocamento, com a fina-

12 Sobre a dupla moradia como modo estruturante da vida ribeirinha cf. Cap. 1 (dupla 
moradia) desta obra.
13 Princípios Básicos e Diretrizes sobre as expulsões e o deslocamento com origem no 
desenvolvimento da ONU (2007).
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lidade de evitar impactos desproporcionais. 

Entretanto, nos PAJs analisados não há diferenciação na forma de tratamento 
proposta pela NESA, em relação aos grupos que exigiam uma atenção especí-
fica em razão de sua vulnerabilidade pessoal e social, apesar dos compromissos 
assumidos no PBA:

Desta forma, torna-se importante identificar as situações sensíveis, tanto do 
ponto de vista coletivo como individual. No que toca a pessoas em situação de 
vulnerabilidade pessoal e social, tais como os grupos de pessoas portadoras de 
deficiências, idosos, mulheres, crianças e jovens em situação de risco, há que se 
prever atendimento especial (PBA, Vol. II, p. 348).

Além disso o PBA ressalta que, logo nas primeiras fases do empreendimento:

(...) é necessário realizar um estudo de vulnerabilidade associado ao cadastro 
socioeconômico e um estudo dos vínculos sociais das famílias, com o objetivo 
de avaliar a capacidade de sobrevivência das famílias afetadas e o impacto so-
cial da mudança, dentro do modelo de compensação a ser ofertado (PBA, Vol 
II, p. 284).

Os PAJs apresentam claramente quatro grupos vulneráveis que fazem jus, do 
ponto de vista jurídico, a um tratamento diferenciado dado as particularidades 
de sua condição etária, física ou étnica.  

Reitere-se que o tratamento diferenciado a determinados grupos vulnerá-
veis não corresponde a uma benesse concedida por qualquer uma das partes 
envolvidas no processo de deslocamento, mas sim um direito garantido pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. Obrigações impostas ao Estado, sociedade e 
empresas muitas vezes não só pela legislação ordinária, mas por determinação 
da própria Constituição Federal. 

Justamente é o que ocorre com os idosos, pois receberam uma proteção espe-
cial seja da Constituição seja da legislação ordinária. A Constituição Federal 
em seu art. 230 estabelece como dever da família, sociedade e Estado o am-
paro das pessoas idosas defendendo sua dignidade e bem-estar. Por sua vez, o 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) traz um extenso rol de direitos a serem 
garantidos a esse grupo como saúde, vida, lazer, esporte, cultura, trabalho, 
participação comunitária, moradia digna (principalmente arts. 3º, 9º, 10, 15, 
20 e 37). O art. 3º, em especial, agrega como característica à aplicação desses 
direitos a “prioridade absoluta”. Assim, o respeito ao direito dos idosos ganha 
preferência quando confrontado com outros direitos ou quando violados.  

Entretanto, por meio da análise dos PAJs, não se identifica medidas voltadas 



257

a garantir os direitos dos idosos. As incertezas da possibilidade de recompor 
o modo de vida tradicional são comumente citadas nesses processos de ribei-
rinhos idosos que correspondem a 6,7% do universo total de PAJs analisados. 
Em atendimento inicial na DPU, os ribeirinhos idosos demonstraram a dificul-
dade de sobreviver longe do rio que “nos alimentava e sustentava por toda vida 
e agora está destruído”. Para alguns deles, é impossível reconstruir a vida com 
a “idade avançada”, com os obstáculos impostos devido sua disposição física e 
a necessidade de tratamento médico. Em um caso emblemático, por conta do 
impacto do deslocamento e do abalo psicológico da mudança radical no modo 
de vida foi necessária a realização de tratamento de saúde. 

Considerando ainda o critério etário para a atribuição de direitos a determi-
nados grupos há, no Brasil, normativa específica voltada a proteger crianças e 
adolescentes. O art. 227 da Constituição Federal prescreve que “é dever da fa-
mília, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
Assim, o art. 227 destaca não só a preocupação em indicar expressamente di-
versos direitos, mas principalmente em conferir, novamente aqui, a qualidade 
de “prioridade absoluta” a esses direitos. Além disso, traz uma menção expres-
sa de que esse grupo deve estar a salvo da negligência, violência, crueldade e 
opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990) 
agrega que a garantia desses direitos tem como finalidade “facultar o desenvol-
vimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade” (art. 3º, caput). 

No entanto, os PAJs analisados revelam que não se adotou uma lógica de acom-
panhamento social para atender às vulnerabilidades específicas desse grupo 
após o deslocamento, correspondentes a 6,7% do total e PAJs analisados. Nes-
ses processos é recorrente a demanda da família por escolas nas proximidades 
devido aos filhos pequenos. Desta decorre, a preferência de famílias com filhos 
por territórios rurais, à beira do rio, capazes de, ao mesmo tempo, possibilitar 
a recomposição do modo de vida ribeirinho e o fácil acesso à escola às crianças 
e adolescentes. 

O rompimento do costume de “levar seus filhos na escola” nos novos locais de 
residência também é visto como um impacto negativo para as famílias. Em um 
dos casos, após receber uma carta de crédito para a compra de lote rural em 
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região sem infraestrutura e difícil acesso à escola14, a família foi obrigada a se 
deslocar novamente, impactando duplamente nas relações sociais construídas 
pelas crianças nesses espaços e gerando empobrecimento da família. 

Um terceiro grupo a merecer juridicamente medidas condizentes com sua con-
dição física e mental são as pessoas com deficiência que corresponde a 3,3% 
dos casos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) esta-
belece um extenso rol de direitos como vida, saúde, alimentação, habitação, 
acessibilidade, lazer, cultura (art. 8º). Esse mesmo artigo impõe para a família, 
Estado e sociedade que esses direitos sejam garantidos com prioridade. No que 
se refere aos deslocamentos forçados há menção expressa de que “a pessoa com 
deficiência tem direito à moradia digna” (art. 31). 

Em alguns casos envolvendo esse grupo, o próprio termo de opção não foi as-
sinado pelo representante legal de ribeirinhos com deficiência mental, e, nem 
mesmo, a necessidade de adoção de medidas especiais para atender as deman-
das desses grupos foi considerada para fins de indenização e compensação. No 
caso de uma ribeirinha com paralisia infantil, o deslocamento diminuiu sua 
mobilidade, visto que gerou uma dependência do uso de taxi para sua locomo-
ção que antes era realizada por barcos. 

Um quarto grupo com representação expressiva nos PAJs são os indígenas. 
Ribeirinhos que são também indígenas correspondem a 9% do universo total 
de processos analisados. Como um grupo vulnerável reconhecido pelo art. 231 
da Constituição, Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) e OIT 169 (Decreto 
nº 5.051/2004) são destinatários de medidas específicas. Assim, pelos PAJs, 
vê-se que, por exemplo, para fins de indenização não foram consideradas as 
características culturais específicas desse grupo, no qual se entrelaçavam uma 
identidade indígena e ribeirinha. Em um dos PAJs, o ribeirinho indígena des-
tacou que “severos impactos no meio ambiente e em minha vida como indígena, 
pescador é homem que só sabe viver do Rio Xingu que fornecia tudo para sobrevi-
ver” afetaram desproporcionalmente seu modo de vida tradicional. 

Para o ribeirinho, seja ou não indígena, apenas a reterritorialização com in-
fraestrutura adequada e uma indenização justa seria capaz de minimizar os 
impactos negativos de seu deslocamento forçado que resultou em dificuldades 
financeiras extremas para sobreviver na cidade.

Dessa forma, a análise dos processos de assistência judiciária da DPU revela 

14 Neste caso era necessário percorrer longas distâncias para que os filhos chegassem à 
escola.
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a necessidade de promover políticas e medidas de reparação e mitigação que 
incorporem as vulnerabilidades desses grupos sociais e tenham condições de 
garantir a recomposição de seus modos de vida tradicional. 

4. CONSIDERAçõES fINAIS

Os diversos documentos estudados referentes à Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, as entrevistas realizadas com os ribeirinhos, órgãos públicos e repre-
sentantes da sociedade civil, além dos processos administrativos da DPU ana-
lisados, comprovam que o ponto de partida de todas as violações de direito é 
o desconhecimento a respeito da cultura, das atividades e do modo de vida 
ribeirinho (constituído, por exemplo, pela dupla moradia e exercício de uma 
pluralidade de atividades produtivas), bem como o seu não reconhecimento 
como uma população tradicional. 

Como consta do relatório do CNDH (2015), fruto de uma Inspeção Interins-
titucional, a própria NESA declara que os ribeirinhos não possuem um modo 
de vida tradicional. Essa afirmação é corroborada pela prática identificada me-
diante a análise dos PAJs, pois, mesmo em casos em que o ribeirinho possuía 
um reconhecimento oficial do Estado brasileiro de sua condição de povo tra-
dicional via emissão do TAUS, isso não alterou o valor das indenizações (que 
deveriam ser suficientes para a manutenção do modo de vida ribeirinha) e 
tampouco as espécies de reparações ofertadas pela empresa. 

Esse ponto de partida trouxe diversas violações de direito, das quais serão 
destacadas três. Em primeiro lugar, os ribeirinhos não foram avisados com 
antecedência da visita da empresa para a elaboração do Cadastro. Para popu-
lações que estruturam seu modo de vida pela dupla moradia essa informação 
é imprescindível para a confiabilidade dos resultados do cadastro efetuado já 
que, como visto acima, muitos não foram cadastrados simplesmente porque 
não estavam presentes no momento de tal evento. E, de acordo com os ofícios 
analisados nos PAJs, a NESA se recusa a rever o caso de ribeirinhos justamente 
porque eles não foram cadastrados. 

Em segundo lugar, os valores das indenizações pecuniárias foram insuficientes, 
ao mesmo tempo que se mostraram inadequadas, uma vez que o PBA, toda 
a normativa internacional e nacional e as recomendações de diferentes orga-
nismos (ver Cap. 9) mostram que deve haver preferência reparatória por meio 
da reterritorialização e não em dinheiro. Mesmo que a redação dos Termos de 
Opção e Aceite não tenha sido preparada baseada em qualquer tipo de ma-fé 
ou estratégia dolosa para violar os direitos dos ribeirinhos, alguns deles senti-



260

ram-se ameaçados a aceitar a proposta da NESA ou, ainda, concordaram com 
os valores calculados simplesmente porque não tinham informações suficientes 
sobre seus direitos, tampouco tempo hábil para consultar terceiros a respeito 
de todo esse processo de deslocamento forçado.

Os dados coletados devem ser interpretados também pela perspectiva de como 
se espera que as pessoas se comportem diante de uma parte que faz uma oferta 
para compra de um imóvel e de outra que estuda se a aceita ou não. Ninguém 
que aja com prudência, em qualquer situação dessa natureza, irá comprar ou 
vender um imóvel, por mais bem informado que seja, analisando a proposta 
em apenas cinco dias. Se é possível afirmar que a concretização de um negócio 
jurídico açodadamente não é razoável em uma compra e venda de um imóvel 
no cotidiano dos indivíduos, com muito mais razão pode-se dizer que essa 
“pressa” não é convergente com um cenário de deslocamento forçado. 

Em terceiro lugar, por fim, a tentativa de rever as reparações inicialmente base-
adas na visão patrimonialista para os ribeirinhos também reincidiu na adoção 
de critérios insuficientes, pois o empreendedor não reconheceu plenamente o 
direito à reocupação por parte dos ribeirinhos, concedendo, em 49,3% casos, 
apenas o PAP. De acordo com os dados levantados nesta pesquisa, o PAP é soli-
citado apenas em 2% dos PAJs sendo que, muito provavelmente, esses pedidos 
ocorreram em virtude do desconhecimento pelo ribeirinho de outros tipos de 
reparação devida pelo empreendedor.  
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