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1. INTRODUçÃO

O deslocamento forçado de pessoas em decorrência da instalação de projetos de 
desenvolvimento, tais como de Usinas Hidrelétricas, vem causando uma série 
de violações aos direitos das comunidades locais. Dentre as principais violações 
estão a não garantia da participação das populações deslocadas, a falta de infor-
mação e transparência, a quebra dos vínculos de vizinhança, a não manutenção 
das condições tradicionais de vida das populações indígenas e comunidades tra-
dicionais, além de indenizações inadequadas1. Ainda, segundo a ONU Habitat, 
“as evidências mostram que os deslocamentos forçados, que geralmente ocorrem 
de forma não planejada, levam ao empobrecimento ou indigência da população 
deslocada” (UN Habitat, 2014, Fact Sheet n. 25/Rev. 1, p. 24)2. 

No caso dos ribeirinhos de Belo Monte, análise dos 893 Processos de Assistên-
cia Jurídica (PAJ) da Defensoria Pública da União relativos ao deslocamento 
forçado dos moradores da área do reservatório mostrou que aqueles que bus-
cam o acesso à justiça relatam falta de informações, de disponibilidade de 
alternativa à indenização, falhas nos procedimentos adotados para a realização  
do cadastro socioeconômico e de avaliação que considere a manutenção das 
condições tradicionais de vida como parâmetro para as alternativas oferecidas 
como principais violações aos seus direitos causadas pelo processo de desloca-
mento forçado decorrente da instalação da UHE de Belo Monte. 

O licenciamento ambiental, cujo objetivo é prevenir e controlar os impactos 
causados pela instalação e operação desses empreendimentos, apresenta falhas 
e limitações severas, as quais vão desde a incapacidade das audiências públicas 
de considerar as demandas das populações, até inconsistências e ausência de 
parâmetros na avaliação de impacto realizada pelos órgãos licenciadores e in-
suficiência no monitoramento. Com isso, os direitos das comunidades impac-
tadas deixam de ser protegidos em sua integridade. 

1 Segundo relatório preparado pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidên-
cia da República do Brasil, as informações são insuficientes, inconsistentes e incompletas e visam 
conquistar adesões “ao invés de promover a conscientização das populações atingidas e outros 
interessados acerca da dimensão das mudanças, sociais e ambientais” (p. 38). Fica caracterizado 
por esses relatos um frontal desrespeito ao direito à informação. Também não há preocupação 
em garantir aos atingidos qualquer direito de participação democrática por meio de consultas 
ou audiências já que as informações, quando chegam, simplesmente avisam aos atingidos acerca 
das decisões previamente tomadas. Assim, conforme observado em relatório pela SDH, “invia-
bilizando que os interessados e segmentos variados da sociedade civil possam agir de maneira 
organizada e informada, e, desta forma, exercer o direito cidadão à participação” (p. 38).
2 Em sentido semelhante posiciona-se o ex-relator do Banco Mundial Michael Cernea 
(1999, passim).
3 Foram obtidos 94 PAJs junto à DPU, dos quais 5 foram descartados na análise por não 
se tratar de assistido ribeirinho (vide Capítulo 8).
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À medida que os direitos dos atingidos são desrespeitados, o que se impõe 
é o dever de reparar as populações impactadas pelos direitos que não foram 
protegidos e isso extrapola a própria finalidade e capacidade do licenciamento, 
conduzindo a uma discussão sobre o acesso à justiça.  

Discutir a proteção de direitos e o acesso à justiça em um contexto de vio-
lações sistemáticas, como é o caso dos ribeirinhos afetados por Belo Monte, 
significa, em primeiro lugar, estabelecer as medidas que precisam ser adotadas 
para prevenir futuras violações e, então, as medidas para mitigar impactos ne-
gativos e reparar violações. Essa é a proposta das recomendações que a seguir 
se apresentam. Para isso, o primeiro passo é buscar justificativas nas norma-
tivas voltadas à proteção de direitos humanos para encontrar parâmetros e 
limites que podem ser aplicados para definir as responsabilidades do Estado e 
especialmente das empresas pelo processo de deslocamento forçado de pessoas 
em decorrência de projetos de desenvolvimento. O passo seguinte é, a partir 
do estudo de caso dos ribeirinhos do Rio Xingu, oferecer um conjunto de reco-
mendações concretas para a proteção dos direitos, com medidas de mitigação e 
reparação aos direitos violados.  

2. UMA ABORDAGEM DE PREVENçÃO E REPARAçÃO 
BASEADA NOS PRINCíPIOS ORIENTADORES DA ONU 
SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS
Originariamente, a concepção dos direitos humanos esteve atrelada às respon-
sabilidades e aos limites da atuação dos Estados, sobretudo para contenção das 
barbáries cometidas nos conflitos e dentro dos próprios Estados no período 
das grandes guerras mundiais. Contudo, o aumento do poder e da capacidade 
de influência das empresas4, ao lado de desastres ambientais e humanitários 
causados por grandes corporações nas últimas décadas, levaram a Organização 
das Nações Unidas a estabelecer uma relatoria especial sobre o tema, a qual 
resultou na adoção do “Marco Proteger, Remediar e Respeitar” pelo Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 2008, e na aprovação dos Princí-
pios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (POs), em 2011. Além 

4 Existem, atualmente, dezenas de empresas multinacionais com receitas maiores que o 
Produto Interno Bruto (PIB) de algumas nações: a rede de supermercados Walmart, por exem-
plo, teve receita equivalente ao PIB da Noruega em 2010 (foram 408 bilhões de dólares para a 
companhia, contra 414 bilhões para o pais escandinavo), ao passo que a General Eletric teve 
receita maior que o Peru (157 bilhões de dólares contra 154 bilhões). Fonte: Dados extraídos 
do Banco Mundial e da Revista Fortune de maio de 2010, comparados pela organização não 
governamental “Global Policy Forum” (cf. https://www.globalpolicy.org/component/content/ar 
ticle/150- general/50950-comparison-of-the-worlds-25-largest-corporations-with-the-gdp-of 
-selected-countries.html).
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de explicitarem que os direitos humanos também devem limitar e orientar a 
atuação das empresas, a principal contribuição dos POs, o qual foi adotado por 
193 países incluindo o Brasil, foi estabelecer que as empresas devem não ape-
nas se abster de infringir direitos, mas também enfrentar os impactos negativos 
de suas atividades ao longo de suas cadeias e no entorno de suas operações. E 
isso deve ser observado em relação aos principais tratados internacionais de 
direitos humanos (como Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais e os princípios rela-
tivos aos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da Organização 
Internacional do Trabalho), todos ratificados pelo Brasil. 

Com isso, é importante que se considere que os POs não criaram novos di-
reitos, apenas introduziram as empresas na esfera de atores responsáveis pela 
proteção de direitos humanos, antes compreendida apenas como limitada à 
atuação do Estado. Se o Brasil ratificou todos esses tratados e convenções, as 
empresas brasileiras e estrangeiras atuantes em território nacional são respon-
sáveis pelos impactos negativos relacionados às suas atividades e/ou serviços 
em relação a todos esses Tratados e Convenções5. Ao trazer diretrizes sobre 
quais são as obrigações do Estado e sobre as responsabilidades das empresas, o 
que faz o documento da ONU é trazer parâmetros interpretativos dos demais 
documentos de direitos humanos e introduzir ferramentas para que as empre-
sas cumpram com as suas responsabilidades.

Nesse contexto, as responsabilidades das empresas compreendem (ONU, 
2011, PO 11): (i) se abster de infringir direitos humanos; e (ii) enfrentar os 

5 De acordo com o PO 12: A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos hu-
manos refere-se aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos que incluem, no mínimo, os 
direitos enunciados na Carta Internacional de Direitos Humanos e os princípios relativos aos direitos 
fundamentais estabelecidos na Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos 
princípios e direitos fundamentais no trabalho. Os princípios são comentados pelo próprio relator, 
John Ruggie, do documento. Ruggie atuou como Representante Especial do Secretário Geral 
da ONU. A respeito do PO 12 ele afirma: “considerando que as atividades das empresas podem 
ter um impacto sobre praticamente todo o espectro de direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, sua responsabilidade de respeitar se aplica a todos esses direitos. Na prática, certos 
direitos humanos podem estar expostos a um risco maior que outros em determinados setores 
ou contextos, razão pela qual se lhes prestará uma atenção especial. No entanto, as situações 
podem mudar, de maneira que todos os direitos humanos devem ser objeto de revisão periódica. 
A Carta Internacional de Direitos Humanos contém uma lista oficial dos direitos humanos fun-
damentais internacionalmente reconhecidos (que consiste na Declaração Universal de Direitos 
Humanos e os principais instrumentos em que se tem codificado: o Pacto Internacional de Direi-
tos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), à qual 
se somam os princípios relativos aos direitos fundamentais dos oito convênios fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho, conforme a Declaração relativa aos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho. Essas são as referências que outros atores sociais utilizam para avaliar 
o impacto das atividades das empresas sobre os direitos humanos”.
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impactos negativos sobre os direitos humanos nos quais tenham algum envol-
vimento. A primeira delas, já consolidada no entendimento das responsabili-
dades empresariais, consiste na não-violação de direitos legalmente garantidos. 
Já o enfrentamento dos impactos negativos, exige que as empresas tomem as 
medidas adequadas para - na seguinte ordem de prioridade - preveni-los, miti-
gá-los e, se for o caso, repará-los.

A reparação é vista como uma responsabilidade conjunta do Estado e das em-
presas. Cabe ao Estado tomar medidas apropriadas para garantir, pelas vias 
judiciais, administrativas, legislativas ou de outros meios que as vítimas de vio-
lações cometidas por empresas tenham acesso a uma justa reparação (ONU, 
2011, PO 25). As empresas, por sua vez, devem estabelecer ou participar de 
mecanismos de denúncia eficazes de nível operacional à disposição das pessoas 
e comunidades que sofram os impactos negativos (ONU, 2011, PO 29), além 
de reparar ou contribuir para sua reparação de situações de violação que tenha 
causado ou para as quais tenha contribuído (ONU, 2011, PO 22). Além disso, 
ressalta-se a importância de que as medidas de reparação exigidas sejam com-
patíveis com os direitos, ou seja, assegurem que as reparações sejam conforme 
aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos (ONU, 2011, PO 31) e 
não apenas baseiem-se em indenizações, mas na reconstituição da situação de 
efetivo exercício do direito violado e sua recomposição. 

Assim, para evitar impactos e violações, cabe às empresas, na fase de planeja-
mento da sua atuação e ao longo de suas operações e empreendimentos, con-
tinuamente, identificar os impactos potenciais de sua atividade ou empreen-
dimento nos direitos humanos, que devem ser respondidos com medidas de 
prevenção ou mitigação desses efeitos. Porém, quando o impacto já ocorreu 
e, portanto, configura-se como uma violação de direitos humanos, cabe a em-
presa reparar os danos gerados. Para isso, os POs oferecem parâmetros sobre 
o que se deve cobrar das empresas dependendo da sua relação com a violação 
causada assim como da sua capacidade de influência de alterar uma situação, 
conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Responsabilidade das empresas pelos impactos nos direitos humanos. 
 

Tipo do impacto Tipo da resposta esperada

Causa Real Cessar o impacto Remediar o dano já 
causado

Potencial Prevenir ou mitigar a 
ação que causa o dano

Remediar o que a mi-
tigação não conseguir 
evitar
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Contribuição Real Cessar o impacto e usar 
a influência para que as 
outras partes envolvidas 
também o cessem, para 
não ser omisso e respon-
der por cumplicidade.

Remediar o dano já 
causado

Potencial Prevenir ou mitigar a 
ação que contribui com o 
dano e usar a influência 
para mitigar o impacto 
remanescente (das outras 
partes envolvidas), para 
não ser omisso e respon-
der por cumplicidade.

Remediar o que a mi-
tigação não conseguir 
evitar

Ligação direta entre 
o dano e as opera-
ções da empresa, 
através de uma 
relação comercial

Real Usar a influência para 
cessar o impacto. Caso 
não seja bem-sucedido, 
considerar encerrada 
a relação comercial

Potencial Usar a influência para 
prevenir ou mitigar o risco 
do impacto, mesmo se não 
tiver contribuído para tal. 
Caso não seja bem-suce-
dido, considerar encerrar 
a relação comercial

Fonte: Construção do GDHeE a partir dos POs.

Esse é o sentido do Fact Sheet 25 publicado pela UN Habitat (2014, pp. 37-
38) ao reconhecer as empresas como atores relevantes na garantia da moradia 
adequada, uma vez que suas atividades podem ocasionar impactos como o 
deslocamento forçado. Nesse âmbito, de acordo com a mencionada publicação, 
as empresas têm como responsabilidade respeitar todos os direitos humanos, 
incluindo o direito a que o deslocamento forçado seja evitado (UM Habitat, 
2014, p. 38). Nos casos em que o deslocamento forçado seja inevitável, cabe 
à empresa atuar de forma a mitigar os impactos negativos, de modo que não 
ocorram outras violações.

No caso do deslocamento forçado dos ribeirinhos afetados pelo reservatório 
da UHE Belo Monte, portanto, cabe à Norte Energia S.A (NESA), adotar os 
parâmetros de direitos humanos e empresas para balizar as suas ações, tanto 
de prevenção de novas violações, como também de mitigação de impactos e 
reparação de violações já ocorridas6. Para isso, deve se guiar pelas legislações 

6 O próprio PBA admite a aplicação e, portanto, a exigibilidade de um extenso rol de 
resoluções, decretos, leis, tratados aplicáveis ao caso específico de Belo Monte. E, ainda, é digno 
de nota um trecho do PBA o qual afirma que o deslocamento forçado envolve uma linguagem 
de Direitos Humanos: “Este trabalho visa orientar a forma de atuação nos casos de remoções e 
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nacionais, mas também pelos parâmetros internacionais de proteção dos direi-
tos humanos, no que diz respeito (i) à moradia adequada, (ii) ao processo de 
deslocamento e (iii) à justa indenização. 

Abaixo analisaremos os principais parâmetros internacionais que direcionam 
a atuação esperada pela NESA neste caso concreto, considerando os três as-
pectos destacados.

3. OS COMENTÁRIOS GERAIS NOS 4 E 7 DO COMITÊ DE DIREITOS 
ECONÔMICOS SOCIAIS E CULTURAIS COMO REfERÊNCIA 
PARA AS POLíTICAS PúBLICAS E AçõES DAS EMPRESAS
A legislação nacional reconhece e assegura os direitos à moradia adequada e 
à reparação integral7, porém, pouco se avançou internamente em uma regula-
mentação explícita e na construção de parâmetros claros sobre o que efetiva-
mente deveria ser garantido no contexto do deslocamento de pessoas em razão 
de projetos de desenvolvimentos. Isso, porém, não pode ser óbice a que esses 
direitos sejam garantidos. 

Há uma série de padrões adotados internacionalmente que buscam concreti-
zar os direitos à moradia adequada e à reparação integral para casos de des-
locamento de pessoas em decorrência de projetos de desenvolvimento, sendo 
os Comentários Gerais nº 4 e 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais as principais referências. A sua retomada pode funcionar tanto 
para preencher lacunas importantes das políticas públicas brasileiras volta-
das à proteção dos impactos de projetos de desenvolvimento relacionados ao 
deslocamento forçado de pessoas como para orientar a atuação das empresas 
envolvidas. Isso porque o Brasil adotou o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, sendo seu conteúdo, assim como normas 

despejos involuntários, seguindo os padrões internacionais e respeitando os direitos da população 
atingida. É importante ressaltar que para a ONU a remoção forçada é uma questão de Direitos 
Humanos, uma vez que seus efeitos são profundos e podem resultar em traumas de longo prazo, 
tendo impacto também sobre o direito à integridade física, alimentação e saúde” (PBA, Vol. II, 
pp. 279-282, grifamos).
7 Dado que o deslocamento forçado gera diversos impactos negativos como, por exem-
plo, perdas materiais e imateriais, alto risco de empobrecimento em razão de diversos fatores 
como cessação da posse do imóvel, perda do emprego, da casa, insegurança alimentar, impos-
sibilidade de acesso a recursos comuns como florestas, lagos e desarticulação social, etc., tudo 
isso precisa ser levado em consideração para a reparação. Nesse sentido, que a reparação deve 
ser integral e não simplesmente basear-se em uma metodologia para indenizar a terra nua e as 
benfeitorias. No caso específico dos ribeirinhos de Belo Monte sequer o valor da terra nua foi 
considerado para fins de cálculo indenizatório.  



272

interpretativas que dele decorram, mandatório e, portanto, exigível no país. 
Ademais, o próprio PBA é elaborado tendo como parâmetro, entre outras nor-
mas, os Comentários nos 4 e 7 (PBA, Vol. II, p. 282).  

A aproximação da discussão acerca do contexto do deslocamento dos ribei-
rinhos de Belo Monte da normativa voltada à proteção dos direitos humanos 
pretende não só buscar referências e parâmetros para ação, mas também res-
gatar o sentido e a lógica da proteção dos direitos humanos. Isso, porque uma 
abordagem de direitos humanos requer medidas de prevenção, mitigação e 
reparação que tenham como prioridade a participação social das populações 
atingidas em todas as etapas do empreendimento e projetos de reterritorializa-
ção planejado (BARUTCISKI, 2006, pp.71-104). 

A efetivação do direito à moradia adequada concerne diretamente à proteção 
dos direitos das pessoas afetadas pelo deslocamento em grandes obras. Esse 
direito, que foi reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(art. 25), apresenta no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Pacto DESC) em seu artigo 11 (1) a seguinte formulação:

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 
nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, 
vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas 
condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para asse-
gurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância 
essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento (Pacto 
DESC, artigo 11 (1)).

Isso significa que os Estados que ratificaram esses instrumentos deverão reali-
zar de maneira progressiva o direito à moradia adequada. O Brasil incorporou 
o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no Decreto 
nº. 581/1992, de forma que deve implementar os direitos estabelecidos pelo 
documento, em conformidade com a interpretação de seu órgão de supervisão, 
neste caso, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Em seu trabalho de interpretação, o Comitê estabeleceu o conteúdo norma-
tivo do direito à moradia adequada no Comentário Geral nº 4 (ONU, 1991), 
bem como a incompatibilidade do deslocamento forçado com as normativas 
internacionais de direitos humanos e implicações dessa prática, no Comentá-
rio Geral nº 7 (ONU, 1997). Os comentários gerais citados assumem grande 
importância, pois oferecem - em conjunto com outras normativas no tema de-
senvolvidas pelas Nações Unidas -  orientações para implementação do direito 
à moradia adequada na prática.  

A partir das conclusões dos comentários, o direito à moradia adequada é visto 
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como essencial para o exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais 
(ONU, Comentário Geral nº 4, par. 1). É por essa razão que este direito não 
pode ser interpretado de forma restritiva, como o mero direito de ter uma 
casa, mas sim associados à garantia de outros direitos humanos. Dessa forma, 
para o Comitê, a efetivação do direito à moradia adequada requer uma con-
gruência de fatores:

•	 Proteção jurídica da posse contra reintegrações forçadas;

•	 Disponibilidade de instalações, infraestrutura, serviços adequa-
dos para garantir segurança e conforto;

•	 Condições econômicas de arcar com os custos associados à ma-
nutenção da casa;

•	 Condições de habitabilidade (proteção contra calor, frio, vento, 
etc);

•	 Acessibilidade para grupos vulneráveis como idosos, crianças e 
pessoas com deficiência;

•	 Localização em áreas de fácil acesso aos serviços sociais e locali-
zados em áreas não poluídas;

•	 Respeito a expressão cultural, inclusive aos materiais utilizados 
na construção da residência.

Pelos componentes elencados pelo Comitê, resta claro que a violação do direi-
to à moradia adequada também restringe o exercício de direitos como direito 
à alimentação, educação, saúde, liberdade de locomoção e outros. Assim, uma 
política de reterritorialização de populações deslocadas, como para os ribeiri-
nhos do rio Xingu, deverá incorporar cada um dos elementos indicados acima 
para garantir o pleno direito à moradia adequada dessas populações. A con-
cretização do direito à moradia adequada, nessas circunstâncias, ainda exige 
uma combinação de ações do setor público e privado na realização dos fato-
res que compõem esse direito, de forma que empresas e Estado devem atuar 
conjuntamente para prevenir e reparar violações de direitos humanos (ONU, 
Comentário Geral no. 4, par. 14). 

Em relação à proteção jurídica da posse, componente essencial para o exercício 
do direito à moradia adequada, em mais de uma oportunidade organismos inter-
nacionais determinaram que o deslocamento forçado é uma grave violação de di-
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reitos humanos (Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, Resoluções 
1993/77 e 2004/28). Isso  em vista de uma série de violações que vêm sendo 
observadas nesses processos, as quais ocorrem porque (i) as decisões sobre des-
locamento são tomadas sem consulta, participação e informação da população 
deslocada; (ii) há desagregação familiar, rompimento de laços de vizinhança e de 
tradições culturais; (iii) usa-se de ameaças contra dos deslocados para a assina-
tura de acordos; (iv) há diversas consequências negativas do deslocamento como 
interrupção de tratamento médico, perda do emprego e de acesso a serviços 
básicos, entre outras violações de direitos (UN Habitat, 2014, Fact Sheet n. 25/
Rev. 1, pp. 5-7). É também por esses fatores que deslocamento e reassentamento 
devem ser o último recurso em projetos de desenvolvimento, quando não for 
possível a adoção de alternativas menos restritivas discutidas com as comunida-
des afetadas (ONU, Comentário Geral nº 7, par. 13). 

Nesses casos, deverão ser observadas uma série de garantias, a fim de que ou-
tros direitos não sejam violados. Assim, o Comitê de Direitos Econômicos 
Sociais estabeleceu um conjunto de direitos e obrigações que devem ser ob-
servadas nas diferentes etapas do processo de deslocamento (antes, durante e 
após o deslocamento), elencando medidas a serem adotadas em cada um desses 
momentos. Essas obrigações foram complementadas pelos Princípios Básicos e 
Diretrizes sobre as expulsões e o Deslocamento com Origem no Desenvolvimen-
to, redigidos pelo Relator Especial de Moradia Adequada Miloon Kothari em 
2007, e que foi responsável por estabelecer recomendações a partir da sistema-
tização de normas internacionais sobre como se devem realizar deslocamentos 
legítimos, segundo os padrões internacionais de direitos humanos, em suas 
diferentes etapas.

Entre as garantias procedimentais sistematizadas pelo Comitê e desenvolvidas 
pelo Relator Especial, de forma não exaustiva, destacamos as seguintes:

3.1 ANTES DO DESLOCAMENTO

•	 Exploração de alternativas ao deslocamento;

•	 Oportunidade de consulta genuína com a população afetada;

•	 Notificação prévia e adequada da data de deslocamento e despejo;

•	 Informação e transparência sobre as propostas de deslocamento e 
sobre o uso da propriedade ou terra, disponível em tempo razo-
ável aos afetados;
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•	 Se inevitável, as medidas tomadas para a efetivação do desloca-
mento devem ser realizadas com respeito ao devido processo legal 
e aos direitos humanos; 

•	 Disponibilidade de recursos judiciais e extrajudiciais efetivos 
para garantia de assistência ao deslocado a todo momento;

•	 Disponibilização das medidas de compensação e mitigação ante-
riormente ao deslocamento; entre outras.

3.2 DURANTE O DESLOCAMENTO

•	 Presença de representantes do Estado durante o deslocamento;

•	 Identificação dos funcionários responsáveis pelo deslocamento; 

•	 Autorização da presença de observadores externos (ONGs, re-
presentantes das comunidades e especialistas);

•	 Autorização legal para o deslocamento;

•	 O deslocamento não pode ocorrer durante a noite ou em condi-
ções climáticas ruins, salvo no caso de consentimento expresso 
das pessoas deslocadas;

•	 Previsão de recursos legais para contestar a ação e assistência jurí-
dica às pessoas que necessitam acessar o sistema de justiça;

•	 Qualquer uso legal da força deve respeitar os princípios da neces-
sidade e proporcionalidade;

•	 Populações afetadas não podem ser forçadas a demolir suas pró-
prias casas; entre outras.

3.3 APÓS O DESLOCAMENTO

•	 O deslocamento não pode resultar em pessoas vivendo em situa-
ção de rua ou vulneráveis a outras violações de direitos humanos; 

•	 Reocupação e alternativas de moradia adequada devem ser ofe-
recidas;
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•	 A reocupação deve satisfazer os elementos de uma moradia ade-
quada;

•	 Consulta às populações afetadas sobre a definição da política de 
reocupação; entre outras.

Tendo em vista que o deslocamento forçado provocado por projetos de infra-
estrutura afeta comumente populações tradicionais e povos indígenas, a in-
terpretação sistemática do direito à moradia adequada em processos de deslo-
camento deve ser associada a outros instrumentos internacionais de proteção 
dos direitos humanos, como a Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (1989). Em seu art. 14, a Convenção 169, também ratificada pelo 
Brasil (Decreto nº 5.051/2014), estabelece uma obrigação reforçada de prote-
ção jurídica da posse das populações tradicionais:

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e 
de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos 
apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos po-
vos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por 
eles, mas às quais tradicionalmente tenham tido acesso para suas atividades tra-
dicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção 
à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.  2. Os governos 
deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que 
os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos 
seus direitos de propriedade e posse (OIT, Convenção 169, artigo 14).

No mesmo contexto, a Convenção 169 da OIT (1989, art. 16) reitera as obri-
gações de empoderamento de populações tradicionais afetadas, ampliando 
suas possibilidades de participação nas decisões sobre desenvolvimento de for-
ma ampla e não discriminatório. 

Destaca-se que uma das principais preocupações dos instrumentos de prote-
ção internacional dos direitos humanos vem sendo construir recomendações 
para políticas de reparação capazes de assegurar o modo de vida das popula-
ções afetadas e recompor as perdas não monetárias, após a reocupação. Nos 
casos em que são inevitáveis os processos de deslocamento, as violações de 
direito decorrentes deste processo são comumente associadas à ausência de 
políticas de reterritorialização compatíveis com o direito à moradia adequada 
(WORLD COMISSION ON DAMS, 2000, pp. 97-129).

Nesse contexto, diversos instrumentos priorizam a reterritorialização como 
medida de reparação e mitigação e estabelecem critérios para sua realização. 
Esse é o entendimento do Comentário Geral nº 7 e do Relator Especial para 
Direito à Moradia das Nações Unidas, ao reafirmar que: 
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Where those affected are unable to provide for themselves, the State party must 
take all appropriate measures, to the maximum of its available resources, to 
ensure that adequate alternative housing, resettlement or access to productive 
land, as the case may be, is available (ONU, Comentário Geral no. 7, par. 16, 
grifamos).

A compensação em dinheiro não deve, em circunstância alguma, substituir a 
compensação real na forma de terras e recursos de propriedade comuns. Nos 
casos em que foram retiradas terras, os deslocados devem ser compensados com 
terras equivalentes ou superiores em termos de qualidade, dimensão e valor 
(Princípios Básicos e Diretrizes sobre as expulsões e o Deslocamento com Ori-
gem no Desenvolvimento, 2007, par. 60).

Nesses casos, as políticas de reterritorialização devem ser prévias ao deslo-
camento e ter como enfoque a redução da pobreza, com oferta de serviços 
públicos e empregos e não apenas a realocação física das famílias (UN Habitat, 
2014, Fact Sheet no. 25/Rev. 1). 

A priorização da reocupação em relação a outras políticas de reparação não é 
exclusiva da normativa internacional dos direitos humanos. A Comissão Mun-
dial de Barragens em seu relatório mundial de 2000 reforça a importância de 
construir políticas que priorizem a reterritorialização, voltadas à reconstitui-
ção das condições socioeconômicas de famílias deslocadas, ao invés de indeni-
zações pecuniárias (WORLD COMISSION ON DAMS, 2000, pp. 97-129). 
No mesmo sentido, o Padrão de Desempenho 5 da International Finance Cor-
poration:

No caso de pessoas realocadas fisicamente conforme o Parágrafo 17 (iii), o cliente 
lhes oferecerá um conjunto de opções de moradia adequada com garantia de 
propriedade, para que essas pessoas possam ser reassentadas legalmente sem ter 
de enfrentar o risco de despejo forçado. Nos casos em que as pessoas desloca-
das possuam e ocupem estruturas, o cliente as indenizará pela perda de bens 
que não a terra, como habitações e outras benfeitorias à terra, pelo custo total 
de reposição, desde que essas pessoas tenham ocupado a área do projeto antes 
do prazo final de elegibilidade. Com base em consulta às pessoas deslocadas, o 
cliente prestará assistência ao reassentamento que seja suficiente para recuperar 
seu padrão de vida em um local alternativo adequado (IFC, PD 5).

O próprio Plano Básico Ambiental, produzido pela Norte Energia, seguindo 
a linha dos principais instrumentos de proteção internacional dos direitos hu-
manos, reconhece a reterritorialização como a principal política de reparação 
e mitigação:

Dentre das alternativas oferecidas aos atingidos, o reassentamento rural surge 
como uma das principais opções de compensação buscando a recomposição das 
atividades e qualidade de vida das famílias, em condições pelo menos equivalen-
tes às atuais (PBA, Vol. II, p.83).
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Dessa forma, uma abordagem de respeito e proteção a direitos para os projetos 
de desenvolvimento, a exemplo da construção da Usina de Belo Monte, deve 
integrar e operacionalizar essas normas, parâmetros e princípios dos direitos 
humanos às suas políticas e processos de deslocamento e reterritorialização. 

Instrumentos jurídicos nacionais para uma política de garantia de direitos 
das comunidades tradicionais em caso de deslocamento forçado 

A Constituição Federal em seu artigo 6º reconhece o direito à moradia como 
um direito social. Ingo Sarlet considera que para dar concretude ao conteúdo 
normativo do direito à moradia, deve-se recorrer à normativa internacional, 
incluindo o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e 
os padrões de interpretação de seus comentários gerais:   

Considerando o silêncio da nossa Constituição no que diz com a definição mínima 
de um conteúdo para o direito à moradia, assumem lugar de destaque as dispo-
sições contidas nos diversos tratados e documentos internacionais firmados pelo 
Brasil e já incorporados ao direito interno. Estes, naquilo em que versam sobre 
direitos fundamentais da pessoa humana, possuem hierarquia constitucional, na 
condição de direitos fundamentais em sentido material, integrando aquilo que se 
costuma também denominar – com inspiração na tradição jurídico-constitucional 
francesa - de bloco de constitucionalidade (SARLET, 2009, p. 18).

Se o texto constitucional não traz parâmetros explícitos quanto à definição do 
conteúdo do direito à moradia, cumpre registrar o esforço legislativo e juris-
prudencial no sentido de recepcionar e, em alguns casos, adequar ao contexto 
interno, os critérios materiais desenvolvidos no âmbito do sistema internacional, 
como são exemplo a segurança jurídica da posse, a disponibilidade de infraestru-
tura básica capaz de assegurar condições saudáveis de habitabilidade, o acesso a 
serviços essenciais e o respeito às peculiaridades locais, inclusive em termos de 
identidade e diversidade cultural da população (...) (SARLET, 2014, p. 547). 

Assim, a legislação brasileira sobre moradia adequada deve ser interpretada à 
luz das normativas internacionais desenvolvidas neste relatório, especialmente 
no que tange à proteção de populações tradicionais. Isso decorre do fato de 
que as comunidades tradicionais, como ribeirinhos deslocados pela construção 
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, são afetadas de forma desproporcional, 
dada a sua situação de vulnerabilidade, também reconhecida pela normativa 
de proteção aos direitos humanos. 

Em vista disso, a legislação brasileira instituiu em 2007, a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (De-
creto nº 6040/2007) e reforçou a obrigatoriedade de garantir os direitos dos 
povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por proje-
tos, obras e empreendimentos (Anexo, art. 3, IV). Essa normativa estabeleceu 
elementos essenciais para a concretização do direito à moradia, em relação a 
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necessidade de adequar os equipamentos de infraestrutura e os serviços sociais 
às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais, 
garantindo inclusive a participação de representantes dos povos e comunidades 
tradicionais nas instâncias de controle social (Anexo, art. 3º, III, VII, IX, X). 

A política também incorpora direitos das populações tradicionais em proces-
sos de deslocamento, visto que determina a obrigatoriedade de promover meios 
necessários para a efetiva participação dos Povos e Comunidades Tradicionais nas 
instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direi-
tos e interesses (Anexo, art. 1º, X). A participação das comunidades ribeirinhas 
afetadas nos processos decisórios e tomada de decisão sobre deslocamento e 
reterritorialização é também vista como essencial pela normativa internacio-
nal dos direitos humanos8.

O Brasil conta com outro importante Decreto Federal, o Decreto nº 
7.342/20109, que regulamenta o Cadastro Socioeconômico para identificação, 
qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de 
geração de energia hidrelétrica para fins das medidas de prevenção e mitigação 
a serem adotadas considerando-se os impactos do empreendimento. Tendo em 
vista que boa parte das violações presentes nas narrativas colhidas em cam-
po e nos PAJs têm origem na má aplicação e formulação do Cadastro, esta 
normativa estabelece garantias importantes capazes de prevenir violações a 

8 Convenção 169 da OIT e reiteradas decisões da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, a exemplo do Caso Saramaka vs. Surinami
9 Importante considerar haver uma controvérsia acerca da aplicação ao caso do Decreto 
7342/2010, a medida que seu artigo 6º estabelece que “Este Decreto se aplica aos empreendimen-
tos a serem licenciados a partir de janeiro de 2011”. Esse artigo, porém, não estabelece “cujo início 
do licenciamento se deu a partir de janeiro de 2011” e o licenciamento é um processo contínuo 
(conforme a própria Resolução CONAMA 237) e não um ato isolado, de forma a ser possível uma 
interpretação sistemática, que levaria ao entendimento de que o artigo seria aplicado a Belo Monte 
a partir de 2011. O que é relevante ter em conta é que PBA da UHE de Belo Monte afirma que o 
Decreto 7342/2010 é aplicável, de modo a não deixar dúvidas sobre sua exigibilidade: “O Decreto 
Federal nº 7.342, de 26 de outubro de 2010, institui o cadastro socioeconômico para identificação, 
qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia 
hidrelétrica. O objetivo desde Decreto é garantir os direitos das populações atingidas por barragens 
no país, que devem ser identificadas, quantificadas e sujeitas a registro público através do referido 
cadastro socioeconômico. Segundo seu artigo 2º, parágrafo único: ‘Para os efeitos do disposto neste 
Decreto, o polígono do empreendimento abrange áreas sujeitas à desapropriação ou negociação 
direta entre proprietário ou possuidor e empreendedor, incluindo as áreas reservadas ao canteiro 
de obras, ao enchimento do reservatório e à respectiva área de preservação permanente, às vias de 
acesso e às demais obras acessórias do empreendimento. 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, pág. 280, grifamos)
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direitos. O artigo 3º, por exemplo, cria o Comitê Interministerial do Cadastro 
Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, e lhe atribui, 
entre outras coisas, a responsabilidade pelo estabelecimento, já no processo 
de Licenciamento Ambiental, de requisitos mínimos a serem respeitados pelo 
empreendedor na elaboração do Cadastro Socioeconômico. 

Além disso, ali se estabelecem critérios para determinar quais populações su-
jeitas aos impactos devem ser contempladas no cadastro econômico. O artigo 
2º do Decreto determina a identificação pelo cadastro não apenas das popu-
lações afetadas pela perda da propriedade ou posse de imóvel localizado na 
região do empreendimento. Na verdade, ele amplia o conceito de atingido, 
para além de um enfoque patrimonialista, ao incluir no cadastro econômico as 
populações sujeitas a impactos como: (i) a perda de fontes de renda e trabalho 
das quais os atingidos dependam economicamente; (ii) perda de áreas de exer-
cício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, inviabilizando a ativida-
de extrativa ou produtiva; (iii) prejuízos comprovados às atividades produtivas 
locais a jusante e a montante do reservatório; (iv) inviabilização do acesso ou de 
atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do 
polígono do empreendimento. Nesse sentido, o Decreto nº 7.342/2010 coloca 
em evidência a obrigatoriedade de considerar os impactos na geração de renda, 
subsistência e modo de vida de populações atingidas, para fins de identificação, 
qualificação e registro público. 

Para além do âmbito federal, importante ressaltar que o Pará conta com uma 
Política Estadual do Meio Ambiente, que, apesar de mais abrangente, traça 
algumas disposições importantes ao processo de instalação de projetos de in-
fraestrutura energética. Segundo o art. 91, II, devem ser garantidas consultas 
à população interessada, através de audiência pública ou, inclusive, plebiscito, 
buscando privilegiar, sempre que possível, alternativas que minimizem a re-
moção e inundação de núcleos populacionais (art. 45). 

Por fim, há normativa da ANEEL, a Resolução nº 279, de 11 de setembro de 
2007, que estabelece 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 empreendedor ou concessionário 
as quais, muito embora não sejam consideradas requisitos para a obtenção da 
DUP, reiteram a importância de se promover, por exemplo, a ampla divulgação 
acerca da implantação do empreendimento, mediante reunião pública e outras 
ações específicas de comunicação, de forma a garantir a busca pelos máximos 
esforços de negociação com os proprietários ou possuidores, inclusive acerca 
dos critérios para a indenização (artigo 10, II e III) . No que diz respeito a esta 
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última, o artigo 2º, IV fixa um parâmetro concreto para a avaliação das áreas 
de terra, benfeitorias e indenizações, que devem seguir os “critérios preconi-
zados pela ABNT”.

Apesar das mobilizações sociais e advocacy de movimentos sociais, como 
o Movimento de Atingidos por Barragens, o Brasil não possui uma Políti-
ca Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB). 
Contudo, alguns estados brasileiros instituíram políticas regionais de prote-
ção a esse grupo, sendo pioneiro o Rio Grande do Sul, com a aprovação do 
Decreto nº 51595/2014, que Instituiu a Política de Desenvolvimento de Regiões 
Afetadas por Empreendimentos Hidrelétricos (PDRAEH) e a Política Estadual 
dos Atingidos por Empreendimentos Hidrelétricos no Estado do Rio Grande do 
Sul (PEAEH). Da mesma forma que o estado gaúcho, a Assembleia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais discute, atualmente, a aprovação do PL nº 
3.312/2016, que prevê a criação de uma Política Estadual para os Atingidos 
por Barragens com previsões bastante semelhantes àquelas contidas no De-
creto citado acima. 

Essas legislações estaduais, como se verá abaixo, muito embora não sejam 
aplicáveis ao caso específico de Belo Monte, trazem importantes parâmetros 
para a regulamentação da matéria e foram consideradas pela presente pes-
quisa como referências para a ação das empresas e do Estado no que tange ao 
processo de deslocamento compulsório de populações atingidas por empre-
endimentos. Tal legislação é relevante não apenas porque assegura direitos, 
mas também porque estabelece procedimentos para concretizá-los na prática 
e, assim, criando meios para proteger os direitos previstos nos tratados de 
direitos humanos. 

4. COMO fORAM CONSTRUíDAS E PARA QUE 
SERVEM AS RECOMENDAçõES 

Considerando a normativa nacional e internacional de proteção aos direitos 
humanos, as recomendações apresentadas abaixo foram construídas com o ob-
jetivo de guiar ações e políticas capazes de prevenir, mitigar e reparar violações 
de direitos decorrentes do deslocamento forçado dos ribeirinhos do Xingu em 
vista da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

A partir do conteúdo normativo do direito humano à moradia adequada de-
senvolvido pelos Comentários Gerais nº 4 e 7, foram estabelecidos elementos 
essenciais para concretização do direito à moradia adequada nas reocupações,  
assim como os princípios e diretrizes a serem observados a fim de se garantir a 
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construção de processo de deslocamento compatível com a normativa interna-
cional e a reparação às violações causadas. 

Além dos comentários, as referências para ação propostas são baseadas em 
diretrizes sobre deslocamento de pessoas em projetos de desenvolvimento pro-
duzidas por agências que incorporaram como condições para o financiamento 
de projetos, o respeito aos direitos humanos da população afetada, a exemplo 
da International Finance Corporation (IFC) e do Banco Mundial, os quais, 
inclusive, são mencionados pelo Plano Básico Ambiental de Belo Monte como 
referências em recomendações e políticas operacionais internacionais sobre a 
matéria (PBA, Vol II., p. 300). 

Da mesma forma, são incorporadas diretrizes desenvolvidas por organizações 
internacionais destinadas a orientar a prática de Estados e empresas, no que 
tange às reocupações planejadas e ao processo de deslocamento, como a Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Econômico 
(OCDE) e o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. 
Apesar de dessas fontes serem qualificadas como “soft law”, sua adoção se justi-
fica em razão do desenvolvimento expressivo, por esses órgãos, de parâmetros 
específicos de proteção das pessoas deslocadas e reassentadas em projetos de 
desenvolvimento (BARUTCISKI, 2006, pp.71-104). Mais do que isso, esses 
documentos são uma referência de como implementar direitos e obrigações 
vinculantes às empresas e ao Estado. O próprio Comentário Geral nº 7 do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece a importân-
cia do cumprimento das recomendações realizadas por instituições, como o 
Banco Mundial e a OCDE, por refletirem as obrigações contidas no Pacto de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (par. 18). Ainda, de certa maneira, 
estes instrumentos internacionais também encorajam a adoção de políticas de 
deslocamentos baseadas em uma linguagem de direitos humanos. 

Como resultado, as recomendações se pretendem estabelecer como primeiras 
referências para a ação do Estado e das empresas visando a não ocorrência de 
outras violações e a reparação das violações causadas; mas não excluem medi-
das específicas que sejam exigíveis com base em análise técnicas sobre o con-
texto de violação de direitos dos ribeirinhos de Belo Monte, assim como não 
substituem a consulta às comunidades tradicionais, que melhor representam 
as expectativas e demandas dessas populações no que diz respeito ao que é 
essencial para a manutenção da sua qualidade tradicional de vida. 
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5. PARâMETROS E REfERÊNCIAS PARA A PREVENçÃO E 
A REPARAçÃO DE VIOLAçõES A DIREITOS NO CONTEXTO 
DO DESLOCAMENTO DE PESSOAS EM DECORRÊNCIA 
DE EMPREENDIMENTOS DE DESENVOLVIMENTO

5. 1 REfERÊNCIAS NORMATIVAS

Além dos Comentários nº 4 e 7 da ONU, outras referências e parâmetros em 
matéria de deslocamento de pessoas e moradia adequada foram levantados. Mui-
to embora não sejam vinculantes do ponto de vista jurídico - quer dizer, o seu 
descumprimento não gera ilegalidade - os Relatórios, Diretrizes, Resoluções e Re-
comendações produzidos por instituições nacionais e internacionais, como Banco 
Mundial, Comissão Mundial de Barragens (WCD), International Finance Corpo-
ration (IFC) e a própria ONU, revelam-se importantíssimos na complementação 
e aprofundamento dos parâmetros já contidos nos Comentários Gerais.

Os Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Ambiental, desenvolvidos 
pela International Finance Corporation (IFC) são uma importante fonte norma-
tiva de boas práticas para empresas e poder público na tomada de decisão sobre 
grandes obras. A IFC é uma instituição de desenvolvimento global, membro do 
grupo Banco Mundial, que possui uma atuação voltada para o setor privado em 
países em desenvolvimento. A partir da construção dos Padrões de Desempenho, a 
IFC visa direcionar a atuação do poder privado a assegurar a sustentabilidade social 
e ambiental dos projetos financiados pela instituição. Para isso, são estabelecidas 
orientações para uma prática empresarial capaz de evitar, minimizar e gerenciar 
impactos nas populações afetadas por empreendimentos. Entre as recomendações, 
destaca-se a importância da participação das comunidades envolvidas na avaliação 
impactos socioambientais (PD1), bem como de recomendações específicas para 
que o reassentamento involuntário seja evitado (PD5), e quando ocorrer, que me-
didas apropriadas sejam planejadas e executadas, para minimizar os impactos ad-
versos causados às pessoas deslocadas. Além disso, para o IFC, nos países com uma 
legislação doméstica menos protetiva às populações afetadas, em comparação aos 
Padrões de Desempenho, estes deverão ser adotados. Para garantir a observância 
desses, o IFC apoia-se em exigências de auditoria e prestação de contas, além de 
processos de melhoria que condicionam os desembolsos financeiros acordados.

O Plano de Desempenho 5, por exemplo, desenvolve um conceito amplo de 
deslocamento, para abarcar tanto os impactos físicos da mudança de território, 
quanto das perdas econômicas e dos meios de subsistência. Assim, ao reco-
nhecer as possibilidades de empobrecimento das comunidades afetadas pelo 
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deslocamento, o IFC recomenda, como questão prioritária, a substituição por 
terra que combine potencial produtivo, vantagens de localização e outros fato-
res pelo menos equivalentes àqueles que estejam sendo perdidos.  Além disso, 
o PD 5 reforça a necessidade de garantir a participação dos grupos vulneráveis, 
a exemplo das populações ribeirinhas, durante todo processo de deslocamento 
e reassentamento. O Plano de Desempenho 1, que trata da avaliação de riscos 
e monitoramento a ser realizado pela empresa, estabelece, inclusive, que esta 
participação não pode ser tardia e deve ser realizada por meio de consultas 
adaptadas às preferências culturais e linguísticas dos povos afetados. 

No mesmo sentido, a Comissão Mundial de Barragens criada em 1998 (e refor-
mulada em 2001), por iniciativa do Banco Mundial e da União Internacional 
de Conservação da Natureza, foi responsável por revisar projetos de constru-
ção de barragens e usinas hidrelétricas para avaliar seus impactos. O Relatório 
da Comissão Mundial estabeleceu uma série de diretrizes para o planejamento 
e desenvolvimento de projetos energéticos e hídricos, com o enfoque na prote-
ção de direitos das populações impactadas pela construção de barragens. Além 
de estabelecer critérios para avaliar a tomada de decisão da construção de bar-
ragens e diretrizes para poder público e empresas, este documento indica uma 
série de boas práticas que devem ser adotadas para promoção de um desenvol-
vimento sustentável e equitativo que leve em consideração a participação das 
comunidades afetadas, em especial das populações tradicionais. 

Considerando os impactos negativos das barragens na vida das pessoas em cada 
etapa do empreendimento e o diagnóstico da Comissão de que grupos vulnerá-
veis suportam desproporcionalmente os custos sociais dos projetos de constru-
ção de hidrelétrica, sem receber parte dos benefícios, o relatório destaca a neces-
sidade desses grupos terem maior participação na tomada de decisão. Destaca-se 
que, para a Comissão, esta participação deve ser guiada por consultas prévias, 
livres e informadas, conforme obrigação da Convenção 169 da OIT. Para isso, 
uma das recomendações passa pela criação de um Fórum representativo dos 
interesse das populações com direitos afetados pelo empreendimento, criando 
representação significativa a grupos como indígenas e ribeirinhos. 

No que tange às políticas de reparação de violações de direitos decorrentes 
dos impactos da obra, o Relatório recomenda expressamente que estas devem 
incluir perdas imateriais e não apenas monetárias. Mais do que isso, é apresen-
tada como uma boa prática a criação de um comitê independente e empodera-
do para coletar, administrar e realizar o pagamento das reparações, contando, 
principalmente, com a participação das comunidades afetadas. 

Quanto à legislação brasileira sobre deslocamentos de pessoas, como já se as-
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severou, nota-se a existência de carências importantes na regulamentação da 
matéria. Conforme o levantamento feito, seriam aplicáveis ao caso da UHE 
Belo Monte quatro normativas: o Decreto nº 6040/2007 (Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais); a Lei 
Estadual nº 5887/1995 - PA (Política Estadual do Meio Ambiente); a Resolu-
ção Normativa da ANEEL nº 279/2007 e o Decreto nº 7342/2010 (Sobre o 
Cadastro Socioeconômico). 

Dessa forma, este rol foi expandido, de forma a considerar outras normativas 
nacionais que, apesar de não aplicáveis aos deslocamentos de Belo Monte (por 
falta de competência territorial, por exemplo), trazem referências muito im-
portantes de como devem ser feitas a remediação e a prevenção de violações 
de direitos. Esse é o caso, por exemplo, do Decreto nº 51.595/2014 do Estado 
do Rio Grande do Sul, o qual, embora seja aplicável apenas naquele estado, 
traz diretrizes com a finalidade de concretizar os direitos à moradia adequada, 
a um processo informado e participativo e à justa indenização, exigíveis em 
vista da normativa internacional de proteção aos direitos humanos adotada 
pelo Brasil e da legislação nacional voltada à garantia da moradia adequada e 
de proteção dos direitos das comunidades tradicionais. 

Com isso, estabeleceu-se o seguinte quadro de fundamentação para análise e 
elaboração de recomendações.

Quadro 2 - Referências para as recomendações. 
 

Referência Descrição

IFC, PD 1; PD 2; PD 5; PD 7 O IFC (International Finance Corporation) editou 
uma série de oito Padrões de Desenvolvimento (PD), 
dirigidos às empresas com o fim de fornecer orientação 
sobre o modo de identificar riscos e impactos e ajudar 
a evitar, minimizar e gerenciar tais riscos e impactos. 

Para o presente relatório, utilizamos os seguintes PDs;

•	 Padrão de Desempenho 1: Avaliação e Ges-
tão de Riscos e Impactos Socioambientais;

•	 Padrão de Desempenho 2: Condi-
ções de Emprego e Trabalho;

•	 Padrão de Desempenho 5: Aquisição de 
Terra e Reassentamento Involuntário;

•	 Padrão de Desempenho 7: Povos Indígenas

Resoluções nº 09/2011 e 06/2012, 
do Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana (CDDPH)

Relatório Final do Grupo de Trabalho Direito Huma-
no à Moradia Adequada com o objetivo de apresentar 
recomendações gerais e específicas a fim de garantir 
o direito humano à moradia digna e adequada aos 
cidadãos e cidadãs residentes nas regiões afetadas
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UN HABITAT. Fact Sheet 
25. Forced Eviction

O “Human Rights Fact-Sheets” é uma série elabo-
rada pelas Nações Unidas destinada ao público em 
geral, visando a ampliação da compreensão acerca dos 
direitos humanos básicos, o que as Nações Unidas estão 
fazendo promovê-los e protegê-los e quais os mecanis-
mos internacionais que auxiliam nessa tarefa. O Fact 
Sheet nº 25 trata especificamente dos deslocamentos 
forçados (Forced Evictions) e examina a sua proibição no 
âmbito dos direitos humanos, as obrigações específicas 
dos Estados em impedir e proibir tais deslocamentos e 
como, nos casos em que já houve violações de direitos e 
obrigações, deve se dar a responsabilização e remediação

UN HABITAT. Handbook Asses-
sing the impact of eviction. 2014

Relatório do Programa das Nações Unidas para As-
sentamentos Humanos (UN Habitat) se dedica à 
avaliação dos impactos de deslocamentos forçados 
sobre pessoas e comunidades, estabelecendo parâ-
metros para esta avaliação, seja qual for o estágio 
em que se encontra o processo de deslocamento.

Banco Mundial, OP 4.12 Relatório do Banco Mundial: “Involuntary Resettlement 
Sourcebook: Planning and Implementation in Development 
Projects”. Foi utilizado o capítulo referente à Operational 
Policy 4.12, que estabelece a política do Banco sobre 
deslocamentos involuntários, sobretudo quanto aos im-
pactos sociais e econômicos decorrentes da expropriação 
da terra ou de restrições no acesso aos recursos naturais.

OECD. Guidelines for Aid 
Agencies on Involuntary 
Displacement and Resettle-
ment in Development Pro-
jects (Guidelines 3), 1992

O Relatório da OECD (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development) visa atingir 
os responsáveis pelo planejamento e implemen-
tação de projetos de infraestrutura, de forma a 
assegurar  que a população deslocada receba be-
nefícios e restabeleça suas bases produtivas.

WCD, cap. 4, 8 e 9 Relatório da Comissão Mundial de Barragens (World 
Comission on Dams - WCD): “Dams and Development: a 
new framework”. Foram utilizados os seguintes capítulos:

•	 Capítulo 4: People and Lar-
ge Dams: Social Performance

•	 Capítulo 8: Strategic Priorities – A 
New Policy Framework for the Develop-
ment of Water and Energy Resources

•	 Capítulo 9: Criteria and Guidelines – 
Applying the Strategic Priorities 

Princípios Básicos e Diretrizes 
sobre as expulsões e o desloca-
mento com origem no desen-
volvimento da ONU (2007)

Visando complementar às previsões dos Comentários 
Gerais nº 4 e 7, o Relator Especial da ONU editou o 
presente documento, que estabelece diretrizes so-
bre as implicações, em termos de direitos humanos, 
das expulsões com origem no desenvolvimento e do 
deslocamento associado nas áreas urbanas e/ou rurais.

Portaria nº 317 do Mi-
nistério das Cidades

Dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adota-
dos nos casos de deslocamentos involuntários de famílias 
de seu local de moradia ou de exercício de suas ativida-
des econômicas, provocados pela execução de programa 
e ações, sob gestão do Ministério das Cidades, inseridos 
no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

Lei estadual 7192/2016 – Es-
tado do Rio de Janeiro

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança 
de Barragens (PESB) e regula o Sistema Estadu-
al de Informações sobre Segurança de Barragens 
(SEISB) no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
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5.2 REfERÊNCIA DE BOA PRÁTICA

O caso das Hidrelétricas de Itá

Do extenso catálogo de empreendimentos hidrelétricos brasileiros, um caso se 
destaca como referência de boa prática de planejamento, participação, e envol-
vimento das partes interessadas. Esse caso é o das Hidrelétricas de Itá. O relato 
que se faz abaixo acerca do seu processo de implantação baseia-se em de con-
versa realizada entre o Grupo de Direitos Humanos e Empresas da FGV com o 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) em julho de 2015, bem como no 
estudo “Grandes Barragens, Impactos e Reparações: um estudo de caso sobre a 
barragem de Itá”, de Raquel de Mattos Viana (VIANA, 2003). A partir dessas 
fontes, foi traçado um panorama das principais estratégias de negociação e par-
ticipação da população atingida no decorrer do processo de instalação de ambos 
os empreendimentos. Importante frisar que esse relato não pretendeu avaliar a 
efetividade do que foi acordado, mas se ateve ao seu planejamento e sua capa-
cidade de envolver as partes interessadas, o que é relevante para garantir que o 
deslocamento de pessoas seja responsivo aos direitos dos deslocados. 

O planejamento da Hidrelétrica de Itá e as 
negociações para a sua instalação

O planejamento da UHE de Itá se iniciou em meados da década de 60. Desde 
então, a região impactada (que engloba onze municípios do sul do país) apresen-
tou forte resistência à instalação do empreendimento, o que se deu, em gran-
de medida, em vista da presença de uma população rural bastante organizada. 
Com efeito, em 1980, depois de sucessivas manifestações e da realização de uma 
reunião para que fosse discutido o projeto de construção das barragens de Itá e 
Machadinho, criou-se a Comissão Regional de Atingidos por Barragens – CRAB.

Como consequência das atividades de resistência desenvolvidas pelo CRAB, 
em outubro de 1987, quase vinte anos após o início do planejamento da hi-
drelétrica, institucionalizou-se o processo de negociação entre a concessioná-
ria, a ELETROSUL, e CRAB, mediante a assinatura de um acordo, posterior-
mente homologado pelo Ministro de Minas e Energia. Tal acordo representou, 
e ainda representa, um importante marco no processo de negociação entre 
empreendedores e populações atingidas por grandes obras.

Decreto 51.595/2014 – Esta-
do do Rio Grande do Sul

Institui a Política de Desenvolvimento de Re-
giões Afetadas por Empreendimentos Hidrelé-
tricos – PDRAEH, e a Política Estadual dos 
Atingidos por Empreendimentos Hidrelétricos 
no Estado do Rio Grande do Sul – PEAEH.
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Sem descartar a relevância do sobredito acordo, o processo que antecede a 
sua assinatura também não pode ser negligenciado, na medida em que pos-
sibilitou, mesmo antes das “negociações institucionais”, espaço efetivo para a 
participação e apresentação de demandas pelos atingidos, sobretudo acerca dos 
meios de reparação e dos valores indenizatórios a serem pagos pela concessio-
nária, sintetizados no quadro a seguir:

Proposta inicial da Empresa Demanda dos Atingidos

Acesso de ex-
propriados não 
proprietários 
à reparação

Apenas serão adquiridas pela 
empresa pública as terras que 
tiverem documentação com-
provando a propriedade.

Os posseiros teriam suas questões 
resolvidas mediante convênio 
a ser assinado entre os Gover-
nos de RS e SC e o INCRA.

Os expropriados não proprietá-
rios devem ter acesso ao plano 
de reassentamento rural.

Reassentamen-
to Rural

Aos expropriados será oferecida a 
opção de integrar o plano de reas-
sentamento (todavia, em relação 
ao reassentamento rural, não há 
nenhuma definição quanto à re-
gião de localização dos projetos)

O reassentamento rural deve ocor-
rer em terras financiadas nos esta-
dos do sul, com prestação da assis-
tência técnica, infraestrutura paga 
pela ELETROSUL e pagamento 
de indenização pelas benfeitorias.

Indenizações •	 O levantamento das benfei-
torias e culturas será feito 
em presença do proprietário 
e os valores serão apurados 
segundo tabela da ELETRO-
SUL. Uma vez apurado, as 
negociações não poderão 
ultrapassar este valor.

•	 As indenizações serão pagas 
de acordo com as conve-
niências da empresa.

•	 Uma vez paga a indenização a 
empresa considerará o imóvel 
livre e, quando os imóveis 
tiverem sido liberados se 
procederá ao enchimento 
do reservatório, a população 
devendo ser avisada com seis 
meses de antecedência.

•	 O preço justo para as inde-
nizações seria, no mínimo, 
igual ao do mercado do dia. 

•	 O pagamento da indenização 
deveria ser feito, no máxi-
mo, 15 dias após o acordo, 
que, por sua vez, seria 
fiscalizado pela comissão 
de atingidos ou sindicato.

•	 Deve ser garantida a perma-
nência na propriedade até o 
alagamento e deve ser permi-
tido ao proprietário a liber-
dade de optar pela indeni-
zação total da área caso esta 
seja parcialmente atingida.

Política da “Terra 
por Terra”

– Uma das reivindicações específi-
cas do movimento. Segundo esta, 
far-se-ia uma permuta, na qual as 
novas terras ocupadas deveriam 
localizar-se no mesmo estado, 
ou no estado vizinho, com igual 
tamanho e qualidade, o que seria 
analisado coletivamente, mediante 
as comissões de expropriados e/ou 
Sindicato de Trabalhadores Rurais.

Quadro 3
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Como síntese desse processo, em 1987, houve a assinatura do já mencionado 
acordo entre CRAB e ELETROSUL. Quanto ao remanejamento da popula-
ção local, o documento fixou três eixos principais: terra por terra; indenização 
e reassentamento. Como se notará a seguir, diversas das reivindicações feitas 
pelo movimento de atingidos foram, de fato, incorporadas pelo plano de aten-
dimento do empreendimento.

As indenizações, que tiveram início em 1988, foram precedidas por uma pes-
quisa de preço baseada nos valores de mercado, feita por comissões paritárias, 
compostas por representantes da empresa e da população atingida. Ainda, os 
custos relativos à mão de obra, material de construção, frutos e insumos foram 
calculados de acordo com os praticados no comércio local. Para o valor da terra 
nua, fez-se um levantamento junto aos cartórios, exatorias, imobiliárias, corre-
tores e sindicatos, tendo sido utilizado o método de homogeneização e análise 
estatística para o cálculo dos valores. Por fim, além dos bens patrimoniais, um 
acréscimo de 4% foi estipulado para cobrir as despesas legais com a aquisição 
dos novos bens (VIANA, 2003, p. 111).

Com exceção da avaliação dos valores de mercado, todo o resto do processo foi 
feito individualmente com cada família. Depois de determinado o valor inde-
nizatório, a ELETROSUL tinha um prazo máximo de 30 dias para efetuar o 
pagamento em dinheiro, em uma única parcela. Também foi acordado que as 
famílias poderiam se manter no imóvel até seis meses antes do enchimento do 
reservatório, ficando o atingido obrigado a desmatar a área quando chegasse o 
momento apropriado.

A política de “terra por terra” que, como se viu acima, foi uma das reivindica-
ções específicas do movimento social. Trata-se de permuta entre a terra atingi-
da e uma outra, escolhida mediante consulta à Bolsa Imobiliária, mantida pela 
ELETROSUL, e foi disponibilizada aos atingidos que não desejavam a indeni-
zação nem a opção de reassentamento rural coletivo. No entanto, apesar de sua 
oferta ter sido real, a modalidade não foi implementada até o ano de 1992 por 
alegadas “dificuldades operacionais” (VIANA, 2003, p. 112).

Já com relação ao reassentamento, o documento “Diretrizes e Critérios para 
Planos e Projetos de Reassentamentos Rurais de Populações Atingidas pelas 
Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadinho” definiu um público alvo abrangen-
te, muito maior do que o originalmente proposto pela empresa, que apenas iria 
considerar para fins de reassentamento os imóveis que tivessem documentação 
comprovando a propriedade. Respeitando, portanto, a demanda do movimen-
to social, foram englobados pelo plano de reassentamento coletivo todos os 
trabalhadores rurais que fossem atingidos; pessoas que tiveram suas funções 
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inviabilizadas economicamente pelas barragens; proprietários com área até 75 
ha; posseiros; filhos de agricultores (caracterizadamente sem-terra e com idade 
mínima de 16 anos); pequenos arrendatários; parceiros; assalariados rurais e 
trabalhadores volantes (VIANA, 2003, p. 113).

Além disso, importante destacar que diversos indicadores de moradia adequa-
da foram criados, a saber:

1. Tamanho do lote: o tamanho da área estaria diretamente relacio-
nado à força de trabalho existente (baseado em parâmetros de 
idade, sexo e faixa etária) e poderia variar de 17 a 59 ha.

2. Infraestrutura: a nova propriedade deve ter condições idênticas 
às anteriormente existentes, sendo que, como “Infra estrutura fa-
miliar” foram considerados ponto de luz, ponto de água, casa de 
madeira, galpão contendo paiol, estrebaria, chiqueiro e uma área 
para abrigo de ferramentas e outros utensílios agrícolas. Além 
disso, foi definida uma estrutura comunitária composta por uma 
escola, salão comunitário, armazém comunitário, igreja, cancha 
de bocha e campo de futebol (VIANA, 2003).

3. Verba de Manutenção e Apoio à Produção: instrumento de apoio 
pecuniário mensal concedido à família reassentada até a comer-
cialização da primeira safra.

4. Pagamento e Transferência das Terras: os beneficiários deveriam 
assumir a dívida pela terra e benfeitorias, que seria amortizada 
em até 20 anos, com 3 de carência e com parcelas proporcionais 
(variando de 20% a 45%) à renda monetária líquida da família. Já 
a transferência da propriedade seria feita através de uma escritu-
ra pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca (ou 
seja, a empresa teria a hipoteca sobre os lotes e benfeitorias até o 
pagamento integral da dívida).

5. Localização dos Projetos: preferencialmente, pela ordem, no pró-
prio município de origem, na própria região ou em um dos três 
estados do sul (VIANA, 2003, p. 113).

Por fim, a partir de entrevistas feitas com alguns atingidos pela hidrelétrica, 
pôde-se definir alguns “pontos positivos” do processo de deslocamento. Com 
relação às indenizações, por exemplo, a maioria dos entrevistados considerou 
justo o valor pago pela concessionária. (VIANA, 2003, p. 129). Atribuíram 
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isso à criação da comissão paritária entre CRAB e ELETROSUL, responsável 
pela elaboração da pesquisa de preço, o que acabou por aumentar o valor da 
terra em relação à avaliação unilateral feita inicialmente pela ELETROSUL. 
Além disso, relataram que as condições de negociação melhoraram significati-
vamente em função da organização do movimento e da resistência dos agricul-
tores. Apesar da cisão de alguns laços comunitários e de vizinhança, economi-
camente a vida teria melhorado ou, ao menos, permanecido igual.

6. PARâMETROS PARA A PREVENçÃO E A REPARAçÃO 
DE VIOLAçõES APLICÁVEIS AO CASO DO DESLOCAMENTO 
fORçADO DOS RIBEIRINHOS EM DECORRÊNCIA 
DA CONSTRUçÃO DA UHE DE BELO MONTE

Muito embora as referências elencadas acima estabeleçam critérios de pre-
venção, mitigação e reparação de violações de direitos em decorrência de em-
preendimentos de desenvolvimento, fez-se necessário adequar o universo de 
referências encontradas à realidade particular de Belo Monte, considerando-se 
impactos que ainda poderiam ser mitigados e medidas de remediação, tendo 
em vista que impactos e violações decorrentes da instalação da usina já ocorre-
ram e pouco seriam transformados por medidas preventivas. 

Isso é justamente o contrário do que se espera seja o tratamento dado aos casos 
de deslocamento, que deve priorizar medidas de prevenção a fim de que os di-
reitos dos deslocados sejam efetivamente garantidos. No entanto, esse é padrão 
que se pode observar no caso de Belo Monte.

Essa é a constatação presente em diversos julgados do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, decorrentes, em sua maioria, de Ações Civis Públicas ajuiza-
das pelo MPF visando a suspensão do licenciamento ambiental de Belo Monte. 
Os casos analisados revelam como o empreendedor – como também a justi-
ça de primeira instância – conferiram baixíssima importância à efetivação de 
medidas preventivas no decorrer de todo o empreendimento, seja na fase de 
emissão da Licença Prévia, como nas Licenças subsequentes. Em não poucos 
casos, em prol de uma “natureza dinâmica do processo de licenciamento” o rigor 
dos estudos de impacto (EIA/RIMA) foi claramente flexibilizado. No enten-
dimento de alguns magistrados responsáveis pelo julgamento das ACPs em 
primeira instância, tais estudos encontram-se em fase notadamente “embrio-
nária” do empreendimento, não sendo ainda possível prever a efetividade ou 
não de medidas mitigadoras, as quais apenas poderiam ser verdadeiramente 
observadas após a sua implementação, ou seja, após a ocorrência dos impactos:
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“A eficácia das medidas ambientais somente poderá ser aperfeiçoada com a 
sua efetiva adoção, daí a importância dos programas de monitoramento, os quais 
devem caminhar pari passu com esse processo” (TRF1, Min. Relator Desembarga-
dor Souza Prudente, AC 0025999-75.2010.4.01.3900 / PA, fls. 39). 

Diante desse cenário, alguns acórdãos do TRF 1 reconhecem como problemá-
tica a lógica instaurada em Belo Monte de se postergar, sempre que possível, a 
elaboração do estudo sobre a eficácia das medidas mitigadoras. Paulatinamen-
te, esse importante elemento, essencial a todo o processo de licenciamento, foi 
sendo relegado às fases subsequentes do empreendimento, sem que isso obstas-
se a obtenção de quaisquer uma das Licenças emitidas pelo órgão licenciador:

“as pendências existentes em relação ao licenciamento ambiental em referência vêm 
sendo indevidamente transferidas, desde a sua fase inicial, para as fases subseqüen-
tes, sendo que, encontrando-se já em fase de licença de instalação, ainda não foram 
implementadas todas as medidas que deveriam ser adotadas antes mesmo 
da edição da Licença Prévia, que foi emitida mediante a estipulação de con-
dicionantes, as quais, mesmo não sendo cumpridas, foram transferidas para 
a Licença de Instalação” (TRF 1, AC 0000968-19.2011.4.01.3900 / PA, Min. 
Relator Desembargador Souza Prudente, fls. 9).

Em seu Relatório preliminar do Inquérito Civil nº 1.23.003.000078/2015-39, 
o Ministério Público Federal ressalta este aspecto ao dizer que tanto as medi-
das preventivas, como os estudos de impacto, quanto as medidas mitigatórias, 
que condicionaram a viabilidade da hidrelétrica, foram insuficientes ou até 
mesmo não implementadas. Restaria, neste cenário, apenas a reparação de um 
enorme passivo social: 

“Hoje, em pleno funcionamento da usina, ao buscar aos ribeirinhos expulsos um 
território lindeiro seguro à reprodução de seu modo de vida, a concessionária 
Norte Energia não estaria cumprindo uma obrigação condicionante da obra, mas 
implementando ações reparatórias ao dano causado. É, pois, de populações ex-
propriadas e de reparação por violação de direitos humanos que estamos a tratar. 
Parte do passivo de Belo Monte, pelo qual o Estado deve também ser chamado a 
responder”. (Relatório preliminar do Inquérito Civil n. 1.23.003.000078/2015-
39, pg. 04).

A análise dos processos de assistência jurídica (PAJ) em trâmite na DPU reve-
lou (ver Cap.8), igualmente, a consolidação de diversas violações no decorrer 
do processo de deslocamento da população ribeirinha. Essas violações inclu-
íram o não reconhecimento dos ribeirinhos como comunidade tradicional, a 
não priorização da reterritorialização, que é aconselhável pela normativa de 
proteção dos direitos humanos, em vez do pagamento de indenização (a pri-
meira modalidade de mitigação foi concedida em apenas em 4% dos casos, 
enquanto a segunda abrangeu 78%), o pagamento de indenizações insuficien-
tes para a manutenção da qualidade de vida tradicional, o que foi alegado em 
62% dos PAJs; a exclusão do Cadastro Socioeconômico de parte significativa 
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dos ribeirinhos; o não recebimento de qualquer tipo de compensação em 18% 
dos casos; além da falta de informações e assistência técnica ao longo de todo 
o processo. 

As inspeções interinstitucionais não só reforçam esse cenário como também 
acrescentam a esse rol de violações outras igualmente significativas como a 
perda do território tradicionalmente ocupado pelos ribeirinhos; a invisibilida-
de e falta de participação do grupo tradicional; “uma decepcionante negocia-
ção com o empreendedor”10, na qual foi negada aos atingidos qualquer possi-
bilidade de fazer propostas ou contrapropostas e a falta de informações sobre 
o que aconteceria com o Rio Xingu e com seus peixes após a instalação do 
empreendimento. 

Alguns desses diagnósticos também foram feitos pelo IBAMA e constam em seus 
Pareceres Técnicos. É o caso, por exemplo, do Parecer nº 02001.002297/2016-
39 COHID/IBAMA, de 17 de junho de 2016, que aponta para a existência de 
falhas relevantes no cadastro socioeconômico (CSE), uma vez que este descon-
siderou as características culturais da população ribeirinha. Segundo o Insti-
tuto, “os critérios de enquadramento advindos do CSE pouco conversaram 
com a realidade do modo de vida ribeirinho”, o que levaria à necessária 
revisão da lista de atingidos, mediante novo reconhecimento social.

Nesse contexto específico, sem prejuízo da relevância e importância de estra-
tégias preventivas, o estabelecimento de medidas para a reparação de impactos 
mostra-se mais adequado dado o cenário de violações que se apresenta. Esse 
enfoque reparatório deve também levar em consideração que o Plano Básico 
Ambiental estabelece um projeto de reparação com a finalidade de compensar 
as populações atingidas pelas alterações involuntárias nas suas condições pre-
gressas, sobretudo em razão danos imateriais e subjetivos decorrentes da perda 
de referências sócio-espaciais e culturais (PBA, Vol. II, p. 130).

Dessa forma, com fundamento nas referências nacionais e internacionais le-
vantadas, nas narrativas colhidas em campo, nas referências de boas práticas, 
nas violações de direitos encontradas nos PAJs e nas constatações feitas no 
âmbito da Inspeção Interinstitucional, foram elaboradas “16 recomendações 
para a mitigação e reparação de violações de direitos decorrentes de deslo-
camentos forçados”, as quais foram organizadas levando-se em consideração 
a recomposição da moradia adequada, ao processo de deslocamento e à justa 
indenização.

10 MPF. Relatório de Inspeção Interinstitucional: áreas ribeirinhas atingidas pelo proces-
so de remoção compulsória da UHE Belo Monte. Altamira, 2015, p. 14
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6.1 PROCESSO DE DESLOCAMENTO

CONSIDERANDO: (i) o Decreto nº 6040/2007, segundo o qual povos e co-
munidades tradicionais são “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhe-
cem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultu-
ral, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição”; (ii) a Convenção 169 da OIT 
(art. 1.1 e 1.2), que prescreve a auto identificação como elemento fundamental 
para a determinação de um povo tribal; (iii) o Guia de Aplicação da Conven-
ção 169 da OIT, que estabelece a auto-identificação como elemento subjetivo 
para definir uma determinada população como indígena ou tribal; (iv) o Caso 
Povo Saramaka vs. Suriname da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
segundo o qual o Estado não pode determinar unilateralmente a condição de 
indígena ou povo tribal em razão do direito ao autorreconhecimento das co-
munidades tradicionais; assim como (v) a Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas, a qual estabelece que “os povos indígenas têm 
direito à autodeterminação. Em virtude desse direito determinam livremente sua 
condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e 
cultural”; RECOMENDA-SE:

1. A criação de Conselho dos Ribeirinhos com a finalidade de em-
poderar as comunidades ribeirinhas deslocadas pela construção 
da UHE Belo Monte e fortalecer suas demandas de mitigação 
e reparação. No mais, com fundamento no direito ao autoreco-
nhecimento das comunidades tradicionais, o Conselho deverá 
ter como atribuições, entre outras, estabelecer e aplicar critérios 
para a identificação dos ribeirinhos da UHE Belo Monte a se-
rem contemplados com o programa de reterritorialização, além 
de tomar decisões, fundadas nas relações de parentesco e vizi-
nhança, sobre o lugar de reocupação apropriado a cada família. 
O tempo de duração e a forma de organização do Conselho será 
determinada por seus participantes ribeirinhos, respeitando suas 
características culturais. 

CONSIDERANDO: (i) o Comentário Geral nº 7 da ONU segundo o qual 
deve ser garantida a assistência jurídica para as pessoas que almejam reparação 
por danos; (ii) os Princípios Básicos e Diretrizes da ONU sobre as expulsões 
e o deslocamento com origem no desenvolvimento que afirmam que as partes 
afetadas devem também ter garantido o acesso à assistência jurídica, sem pa-
gamento, se necessário; RECOMENDA-SE que:
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2. Assistência jurídica, a qual poderá ser exercida pela Defensoria 
Pública, deve ser garantida para todos os impactados em todas as 
etapas do empreendimento, devendo-se assegurar o efetivo aces-
so à justiça para os casos, individuais ou coletivos, especialmente 
naqueles em que a negociação com a empresa não for concre-
tizada ou nos quais não se garantir condição equitativa para a 
negociação.

CONSIDERANDO: (i) a Lei nº 12.651/2012, que prevê hipóteses excepcio-
nais de uso das APPs, como nos casos de “atividades de baixo impacto ambien-
tal”, o que, de acordo com o previsto no artigo 3º, X, inclui “a construção de 
moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e 
outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais”; (ii) a Convenção 
169 da OIT, que prevê o reconhecimento aos povos indígenas e tribais dos di-
reitos de propriedade e posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam; (iii) 
o Decreto nº 6040/2007, que em seu artigo 3º define Territórios Tradicionais 
como espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos 
e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 
temporária; (iv) o PBA, ao estabelecer que o Projeto de Reparação deve adotar 
a perspectiva de que os danos ambientais podem afetar as dimensões culturais, 
éticas e morais de um determinado grupo ou comunidade e que o reassenta-
mento deve ser tomado como oportunidade para que haja uma melhora efetiva 
das condições de vida da população afetada; (iv) o Decreto Estadual do RS nº 
51.595/2014, ao prever a necessidade de orientações para a adequada ocupação 
do entorno dos lagos e a possibilidade de reassentamento dos pescadores nas 
margens dos reservatórios; (v) os PAJs da DPU, em que 66% dos assistidos 
demonstraram interesse de serem reassentados em local próximo ao rio; RE-
COMENDA-SE que:

3. A oferta pela empresa de possibilidade de reterritorialização dos 
ribeirinhos impactados pela construção e pelo funcionamento do 
empreendimento deve considerar seus costumes e tradições, in-
cluindo a recomposição da dupla moradia e a garantia de orienta-
ção e assistência para a adequada ocupação da margem do rio, de 
forma a permitir o reestabelecimento do modo de vida tradicional. 

CONSIDERANDO: (i) o caso da Hidrelétrica de  Itá, exemplo reconhecido 
de boas práticas no que tange à criação de uma comissão paritária entre a 
Comissão Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB) e a ELETROSUL 
para realização de pesquisa de preços, refletindo no aumento do valor da terra 
em relação à avaliação unilateral inicialmente feita pela ELETROSUL; (ii) o 
Decreto Estadual nº 51.595/2014, no que tange à Criação de um Fórum de 
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Participação Permanente, como espaço de diálogo entre o Poder Executivo, 
órgãos públicos e privados, empreendedores e a sociedade civil; (iii) o Relatório 
da Comissão Mundial de Barragens, Dams and Development: a new Framework 
for Decision Making – The Report of The World Commission on Dams, segundo 
o qual deverá ser criado um Fórum representativo dos interesses afetados pela 
construção da barragem que possibilite a participação real de todos os grupos 
vulneráveis; RECOMENDA-SE que:

4. Espaços de diálogo contínuos, nos quais sejam garantidas a efe-
tiva participação das populações ribeirinhas impactadas, devem 
ser criados, respeitando-se as características culturais e sociais 
dessas populações e o seu direito ao autorreconhecimento. Como 
exemplo desses espaços, tem-se:

•	 A criação de um Comitê de Acompanhamento Interinsti-
tucional com a participação de diversos atores como IBA-
MA, MPF, DPU, SPU que possa funcionar como espaço de 
diálogo entre os ribeirinhos, os empreendedores, o Poder 
Público, a sociedade civil, para determinar as alternati-
vas, condições, andamento e a supervisão da revisão de 
tratamento oferecida pela NESA, assim como o reordena-
mento territorial e sua gestão, garantindo-se representação 
paritária, o direito de resposta, além de especial atenção 
a necessidade de garantir significativa representatividade 
dos grupos vulneráveis nesses espaços e respeito as suas 
formas de expressão cultural, adotando políticas de em-
poderamento das populações afetadas (cotas, facilitadores 
independentes, como ONGs e outros). 

CONSIDERANDO: (i) os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas 
e Direitos Humanos (POs 28-31), que estabelecem a relevância de que sejam 
criados mecanismos de denúncia eficazes (para isso devem ser legítimos, aces-
síveis, previsíveis, equitativos e transparentes – PO 31) à disposição das comu-
nidades impactadas para que seja possível identificar riscos de violações, repa-
rar os danos causados, além de monitorar a efetividade das ações de prevenção, 
mitigação e remediação adotadas; (ii) o Relatório da Comissão Mundial de 
Barragens, que prevê a Criação de um Fórum representativo dos interesses 
dos deslocados, identificando as populações em risco de terem seus direitos 
afetados com o empreendimento, a partir de uma análise de risco e vulnera-
bilidade, incluindo aqueles que terão afetados seus modos de vida, direitos à 
propriedade e recursos; RECOMENDA-SE que:
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5. Mecanismos de denúncia capazes de identificar riscos e violações 
aos direitos dos ribeirinhos, assim como de monitorar as medi-
das de prevenção, mitigação e reparação adotadas e avaliar a sua 
efetividade devem ser estabelecidos, garantindo-se o direito de 
resposta e prestação de contas. Sugere-se que um desses meca-
nismos de denúncia seja organizado a partir de uma ouvidoria 
externa à empresa, com Ouvidor Geral indicado pela sociedade 
civil, localização próxima da obra e de fácil acesso à população 
negativamente afetada. 

CONSIDERANDO: (i) o Decreto nº 7.342/2010, que enumera os integrantes 
de populações que devem ser cadastrados em função dos impactos sofridos 
por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica; (ii) o PBA (Vol. II, p. 
68), segundo o qual o adequado cadastramento das famílias é parte fundamen-
tal do processo, uma vez que é com base nas informações coletadas que são 
definidas as opções a serem apresentadas a cada grupo atingido; (iii) o Padrão 
de Desenvolvimento 5 do IFC, que orienta que a documentação referente ao 
deslocamento forçado seja realizado em nome de ambos os cônjuges ou chefes 
de família; (iv) o PARECER 02001.002297/2016-39 COHID/IBAMA de 17 
de junho de 2016, segundo o qual os critérios de enquadramento advindos do 
cadastro socioeconômico pouco conversaram com a realidade do modo de vida 
ribeirinho e a necessidade do reconhecimento social dos ribeirinhos atingidos 
pela construção da UHE Belo Monte; (v) que os PAJs da DPU apresentam ca-
sos de famílias que não foram cadastradas ou reconhecidas como ribeirinhas; 
RECOMENDA-SE que:

6. A revisão dos cadastros socioeconômicos daqueles que não foram 
incluídos na lista dos 817 ribeirinhos cadastrados pela NESA, em 
um primeiro momento, como elegíveis para rever a indenização, 
bem como daqueles que reivindicam a revisão de tratamento pela 
NESA, de modo que os critérios para seleção e escolha de trata-
mento às famílias seja público e acessível aos ribeirinhos, respei-
tando o que estabelece o Decreto nº 6040/200711. Com a criação 
de um Conselho dos Ribeirinhos, este deverá participar do pro-
cesso revisão dos cadastros socioeconômicos, tendo em vista que 
as comunidades tradicionais têm direito ao autorreconhecimento. 
Na revisão devem ser reconsiderados ao menos os casos em que:

11 Art. 3º. Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - Povos e 
Comunidades Tradicionais: 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
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•	 os ribeirinhos foram excluídos do cadastro socioeconômico 
por estarem ausentes de suas residências no momento do 
cadastro;

•	 as áreas não foram consideradas afetadas pelo empreendi-
mento, mas cujas alterações decorrentes da instalação da 
UHE comprometeram as atividades tradicionais devido às 
transformações socioeconômicas ou no meio ambiente;

•	 os ribeirinhos que não foram reconhecidos como popula-
ção tradicional, apesar de seu modo de vida;

•	 as famílias que, por terem sido cadastradas apenas no nome 
do homem que desempenha atividades remuneradas, des-
considerando a situação de ribeirinha tradicional da mulher.

•	 os filhos adultos com família própria que foram considera-
dos como integrantes do grupo doméstico dos pais.

6.2 MORADIA ADEQUADA 

CONSIDERANDO: (i) que o Comentário Geral nº 4 da ONU estabelece 
para a moradia adequada uma série de requisitos já abordados, como a ade-
quação cultural e a disponibilidade de serviços, materiais e infraestrutura; (ii) 
o Parecer 02543.000003/2016-15 ESREG ALTAMIRA/PA/IBAMA, de 28 
de julho de 2016, segundo o qual a reocupação do território deve ocorrer de 
forma a respeitar os laços de vizinhança e parentesco; (iii) o PBA (Vol. II, p. 
83), que prevê como objetivo do Projeto de Reassentamento Rural a garantia 
aos atingidos condições de moradia e produção minimamente iguais e, prefe-
rencialmente melhores, das que dispunham antes da implantação do empreen-
dimento que dispõe; (iv) os PAJs, que demonstram que inicialmente 96% dos 
ribeirinhos não foram reterritorializados; RECOMENDA-SE que:

7. As pessoas cujos meios de subsistência sejam baseados na terra 
e no rio devem ter como opção uma terra em substituição que 
combine potencial produtivo agrícola e de pesca, vantagens de 
localização e outros fatores pelo menos equivalentes àqueles que 
foram perdidos, ainda que para isso seja necessária a aquisição 
de novos territórios para reterritorialização pela empresa. Entre 
os fatores que devem ser garantidos, considera-se fundamental 
que sejam considerados os traços culturais das moradias, os laços 
de parentesco e vizinhança, bem como o acesso à cidade via rio.
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CONSIDERANDO: (i) o Decreto nº 4887/2003, artigo 3º, que determina 
a forma de uso e ocupação de terras quilombolas e que pode ser utilizado às 
comunidades tradicionais por meio de analogia; (ii) o Fact Sheet 25 da UN Ha-
bitat, sobre a necessidade de os Estados preverem mecanismos de proteção da 
posse da terra pelos deslocados e regularização das áreas, de forma a garantir 
melhores condições de moradia, apesar de possíveis restrições econômicas; (iii) 
o PBA, que prevê a necessidade de regularização fundiária das propriedades 
anteriormente a realização da obra, com parcerias com o INCRA e ITERPA, 
além da titulação da terra dos posseiros para fins de indenização da terra nua; 
(iv) os PAJs analisados com relatos de que, mesmo após deslocamento para 
áreas destinadas pela Norte Energia aos ribeirinhos, alguns deles não estão 
podendo residir em suas novas unidades de uso familiar em decorrência de 
conflitos com antigos moradores e que as áreas destinadas pela Norte Energia 
aos ribeirinhos ainda não foram regularizadas; RECOMENDA-SE que:

8. Mecanismos de proteção da posse da terra ocupada pelos des-
locados e a regularização das áreas devem ser garantidos pela 
empresa em conjunto com o Estado. Para isso, devem ser assegu-
radas ao menos:

•	 A titulação da posse e/ou propriedade. Para as áreas ocu-
padas às margens de rios, o INCRA, em conjunto com a 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU), deverá tomar 
todas as medidas necessárias para a expedição do título; 

•	 A possibilidade, caso seja de interesse dos ribeirinho, da 
titulação coletiva da terra;

•	 A fiscalização e controle das áreas de reterritorialização, 
de modo que antigos proprietários e vizinhos das reocupa-
ções não impeçam ou perturbem a posse dos ribeirinhos 
reassentados. Além disso, a empresa deve criar mecanis-
mos de mediação de conflitos e, nos casos em que o esbu-
lho persistir, deve tomar as medidas judiciais cabíveis para 
restituir a posse da terra ao ribeirinho reassentado.

CONSIDERANDO: (i) o Parecer Técnico do IBAMA nº 02543.000003/2016 
- 15 de 28 de julho de 2016, que determina à NESA a realização de campanha 
de amostragem da qualidade da água do rio para aferir sua potabilidade, incor-
porando também a água no âmbito da infraestrutura (junto do kit moradia, 
verba de transição e acesso); (ii) a Recomendação nº 87 da Defensoria Pública 
da União de Altamira (Nº 001/2016/DPU/ATM, de 15.08.2016) segundo a 
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qual as condições mínimas de habitabilidade da área de realocação devem ga-
rantir, pelo menos, o acesso à água potável, seja por poços artesianos, seja por 
sistemas de bombeamento, e o acesso ao rio, com a limpeza de áreas de atra-
cadouro e de passagem entre estas e os terrenos (iii) a Resolução do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas A/HRC/RES/15/9 de setembro de 
2010, segundo a qual o direito à água e ao saneamento foram considerados 
parte do direito internacional e vinculativo para todos os Estados (iv) o PA-
CUERA que determina o estabelecimento de diretrizes de usos múltiplos das 
águas, vislumbrando a manutenção de sua qualidade, baseados nos aspectos 
técnicos e no consenso com os grupos diretamente envolvidos e instituições 
competentes; RECOMENDA-SE que:

9. O conceito de moradia adequada, parâmetro para as medidas de 
mitigação e compensação e para garantia da reterritorialização, 
deve contemplar a disponibilidade e o acesso a serviços públicos 
como educação, água, saneamento, saúde etc. Dessa forma, a re-
territorialização dos ribeirinhos deve ter seus serviços públicos 
com infraestrutura básica, garantindo-se:

•	 Fácil acesso à cidade via rio;

•	 Sistemas de captação e abastecimento de água potável 
garantindo-se o direito ao acesso a uma quantidade sufi-
ciente de água potável por pessoa (de 50 a 100 litros de 
acordo com a Organização Mundial de saúde) e para os 
usos domésticos com a finalidade de proteger seu direito à 
saúde e a vida digna;

•	 O abastecimento da água contínuo, suficiente e seguro, 
de acordo com as diretrizes da OMS para a qualidade da 
água potável; 

•	 Instalações e serviços de água e saneamento adequados 
aos usos e costumes tradicionais; 

•	 Sistemas de coleta e tratamento de esgoto no qual seja ga-
rantida a segurança física dos ribeirinhos e apresente uma 
construção e instalação sólida;

•	 A disponibilidade de serviços básicos a preços adequados 
e que não obstaculizem o seu uso ou gerem o empobreci-
mento das famílias;
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•	 A disponibilidade de escolas em número e nível adequados 
para atender à população escolar, bem como próximas aos 
locais de reterritorialização, e cuja metodologia seja compatí-
vel com as características culturais da população ribeirinha; 

•	 A disponibilidade de serviços de saúde compatíveis com as 
características culturais da população ribeirinha.  

CONSIDERANDO: (i) que os Princípios Gerais, item C, dos Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU determinam que 
devem ser priorizados e garantidos os direitos de grupos vulneráveis; (ii) que o 
Comentário Geral nº 4 da ONU garante aos grupos vulneráveis o acesso à mo-
radia adequada de acordo com as suas necessidades; (iii) os Princípios Básicos 
e Diretrizes sobre as expulsões e o deslocamento com origem no desenvolvi-
mento da ONU que determinam que grupos vulneráveis devem ter prioridade 
no processo de realocação; (iv) que os PAJs da DPU demonstram que não foi 
dado atendimento prioritário a idosos, crianças e pessoas com deficiência; RE-
COMENDA-SE que:

10. Aos grupos vulneráveis, entre eles idosos, deficientes, mulheres e 
crianças, deve ser dada atenção especial quanto ao acesso à mora-
dia, à infraestrutura e ao acompanhamento psicossocial. 

6.3 jUSTA INDENIzAçÃO

CONSIDERANDO: (i) a Portaria nº 317 do Ministério das Cidades, que de-
termina a realização de diagnóstico dos riscos de empobrecimento e de expo-
sição à situações de vulnerabilidade das famílias afetadas, bem como a previsão 
de medidas específicas de mitigação e compensação quando tais riscos forem 
provenientes de deslocamento involuntário; (ii) o PBA (Vol. II, p. 89), que pre-
vê a realização de um Estudo de Vulnerabilidade Social associado ao Cadastro 
socioeconômico a fim de se verificar a capacidade de sobrevivência das famílias 
afetadas dentro do modelo de compensação ofertado; RECOMENDA-SE que:

11. Salvo em casos devidamente justificados, mediante estudo que 
comprove da não alteração da capacidade de sobrevivência da 
família impactada, a compensação monetária como medida ex-
clusiva de reparação deve ser evitada, uma vez que normalmente 
leva ao empobrecimento. Em caso algum a compensação monetá-
ria deve substituir a possibilidade de reterritorialização em terras 
de qualidade, tamanho e valores proporcionais, ou até melhores, 
aos anteriores.
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CONSIDERANDO: (i) os Princípios Básicos e Diretrizes sobre as expulsões 
e o deslocamento com origem no desenvolvimento da ONU, que prevê a ne-
cessidade de se oferecer às pessoas deslocadas acesso a serviços psicológicos e 
sociais; (ii) o Fact Sheet 25: Forced Eviction da UN Habitat, que prevê que a 
compensação monetária deve incluir as perdas econômicas e  sociais – incluin-
do as perdas físicas, financeiras, educacionais, oportunidades de trabalho e 
acesso a serviços públicos – que serão mensuradas de acordo com a gravidade 
da violação e das circunstâncias de cada caso; (iii) a Portaria nº 317 do Minis-
tério das Cidades, ao estabelecer que serão viabilizadas a mudança e o arma-
zenamento de bens móveis nos casos de indenização ou reposição de imóvel 
atingido; (iv) o PBA, ao prever (a) que as indenizações em dinheiro pelas per-
das materiais contemplem o valor das propriedades e benfeitorias e os lucros 
cessantes; e (b) que toda a logística para a mudança e reassentamento das famí-
lias seja custeada pela empresa, não representando nenhum custo adicional aos 
reassentados; (v) o Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (p.61), que dispõe 
que as indenizações não podem ofender o princípio da proibição do retrocesso, 
segundo o qual os deslocados não podem encontrar-se em condições piores às 
anteriores; RECOMENDA-SE que:

12. A avaliação dos danos patrimoniais para fins de mitigação e com-
pensação deve levar em consideração as perdas relativas ao ter-
reno e à infraestrutura da casa; equipamentos, cultivos, criações 
e plantações; salários e rendimentos perdidos; perda de acesso à 
educação; gastos com saúde e cuidados médicos; custos de reins-
talação e de transporte (especialmente nos casos em que a nova 
moradia se localiza muito longe da fonte de subsistência), gastos 
com serviços psicológicos e sociais, além de indenizar os danos 
morais, físicos e mentais sofridos.

CONSIDERANDO: (i) o PBA (Vol. II, p. 57-60), ao determinar que as ben-
feitorias devem ser indenizadas com valores de reposição, ou seja, valores que 
permitam ao beneficiário construir benfeitoria semelhante à atingida com ma-
teriais novos, bem como que a avaliação das benfeitorias e construção da tabela 
de preços deverá ser elaborada em discussão com a população atingida; (ii) o 
Decreto Estadual 51.595/2014 que, da mesma forma que o IFC, define a utili-
zação da metodologia de valor novo de reposição e do valor atual de mercado 
para o cálculo do valor das indenizações; (iii) os PAJs, que indicam, em sua 
grande maioria, a falta de conhecimento pelos ribeirinhos dos critérios utili-
zados pela NESA no cálculo das indenizações, bem como a insuficiência dos 
valores indenizatórios para a recomposição do modo de vida anterior, sobre-
tudo para a compra de novo lote; (iv) o Relatório da Comissão Especial “Atin-
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gidos por Barragens” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(p.49), segundo o qual a avaliação das benfeitorias pelo preço de mercado em 
muitos casos infringem a norma constitucional de justa e prévia indenização; 
(v) o Padrão de Desenvolvimento nº 05 do IFC, que determina a indenização 
por perda de bens pelo custo de reposição, ou seja, o valor de mercado dos bens 
acrescido dos custos da transação (valor necessário para que as Comunidades 
Afetadas e as pessoas substituam bens perdidos por novos bens de valor seme-
lhante); RECOMENDA-SE que:

13. As indenizações devidas em razão da perda patrimonial decorrentes 
da instalação e/ou operação do empreendimento devem ser calcu-
ladas com base em um “Caderno de Preços” transparente, ampla-
mente divulgado e refletir em seu valor o custo para reposição ou 
substituição do patrimônio, de forma a recompor minimamente o 
modo de vida anterior. Além disso, o método de avaliação e os crité-
rios para determinação dos custos de reposição devem ser documen-
tados e incluído nos Planos de Reparação e/ou Reterritorialização.

CONSIDERANDO: (i) o PBA (Vol. II, p. 127-128, p. 301-302), que determi-
na a reparação do dano material e imaterial, definindo o primeiro como decor-
rência de perdas patrimoniais e físicas das pessoas atingidas e o segundo como 
decorrrência do comprometimento, no processo de deslocamento forçado, de 
sentimentos e do conjunto de relações e vínculos (tais como a quebra das rela-
ções sociais, a rede de apoio da vizinhança, as mudanças nos hábitos etc); (ii) 
o Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (p. 44), segundo o qual o Poder Con-
cedente, as Agências Reguladoras, os órgãos de licenciamento ambiental e o 
empreendedor devem considerar que a plena reparação inclui a compensação 
pelas perdas imateriais, com o estabelecimento de programas de assistência 
nas diversas áreas técnicas necessárias à plena reconstituição dos modos de 
vida, redes sociais e econômicas, assim como as de natureza psicológica, as-
sistencial, agronômica, etc.; (iii) o Padrão de Desenvolvimento nº 05 do IFC, 
que estipula às empresas, quando as circunstâncias impedirem o fornecimento 
de terra ou recursos semelhantes, a oferta de oportunidades alternativas para 
obtenção de renda (como linhas de crédito, treinamento, dinheiro ou oportu-
nidades de emprego), tendo em vista que a indenização, por si só, é insuficiente 
para recuperar os meios de subsistência; RECOMENDA-SE que:

14. Considerando-se que algumas perdas decorrentes da instalação 
e operação da UHE de Belo Monte não poderão ser monetaria-
mente compensadas; nestes casos, em primeiro lugar, deverá ser 
provido o acesso a recursos equivalentes, culturalmente acessíveis 
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ou a oportunidades de renda. Caso isso não seja possível, o valor 
indenizatório deverá considerar também as perdas imateriais. 

CONSIDERANDO: (i) a Licença de Operação nº 1317 IBAMA, de 24/11/2015, 
que determina o pagamento de aluguel social e verba de manutenção às famílias 
que optaram pelo Reassentamento em Área Remanescente, devendo ser man-
tido até que as famílias retomem suas condições de vida nas áreas remanescen-
tes, bem como o pagamento dessas verbas de forma retroativa, pelo período 
transcorrido desde a data de assinatura do termo de opção por essa modalidade 
de tratamento; (ii) o Parecer do IBAMA nº 02001.002297/2016-39 COHID/
IBAMA 17/06/2016, que prevê a disponibilização do kit de habitação, verba de 
manutenção e verba de transição para as famílias que estão ocupando as áreas 
escolhidas, além da disponibilização de verba de manutenção para as famílias 
que, embora tenham sido atingidas, ainda não tiveram seu tratamento finaliza-
do; (iii) a Recomendação nº 87 da Defensoria Pública da União de Altamira (No 
001/2016/DPU/ATM, de 15.08.2016) que aponta a necessidade de se estender o 
período de pagamento das verbas de transição, consistentes tanto no pagamento 
do aluguel social às famílias interferidas, como na verba de manutenção tempo-
rária em área provisória, até que seja recomposto o modo de vida anterior; (iv) o 
Decreto Estadual 51.595/2014, que prevê a garantia de condições de sobrevivên-
cia dos pescadores por meio de recurso de manutenção, de caráter transitório, se 
comprovada a diminuição de peixes, até o início da produção e da obtenção de 
renda; (v) o Relatório Final da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do 
CDDPH, ao prever que as indenizações em dinheiro pelas perdas materiais con-
templem recursos monetários que assegurem a manutenção dos níveis de vida 
até que famílias e indivíduos alcancem condições de vida pelo menos equivalen-
tes às precedentes; (vi) o PBA (Vol. II, p. 60, p. 258, p. 287), na medida em que 
prevê o pagamento em dinheiro de um auxílio-aluguel para a família residir de 
forma transitória enquanto aguarda a solução habitacional definitiva, bem como 
compensação monetária em razão da interrupção da produção rural, e que será 
identificado nos respectivos projetos componentes do Plano de Atendimento à 
População Atingida; (vii) o Relatório do Banco Mundial (OP 4.12, 6, c, i), se-
gundo o qual a compensação deve incluir o oferecimento de suporte financeiro 
de transição para o período logo após o deslocamento, capaz de restabelecer 
minimamente o padrão de vida anterior; RECOMENDA-SE que:

15. Até que seja possível fazer restabelecer as condições de vida e de 
sustento, os ribeirinhos devem ser atendidos por um “Plano de 
Transição” que comporte:

•	 Verba mensal que cubra os gastos com alimentação, manu-
tenção e compensação pela perda da atividade produtiva;
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•	 Aluguel social para as famílias que não tenham sido ainda 
realocadas.

Para os casos em que o pagamento da verba de transição foi sus-
penso ou concluído, deverá ser garantida a possibilidade de o 
ribeirinho apresentar justificativas para revisão e manutenção, 
garantindo-se consideração e resposta a esse pleito.

CONSIDERANDO: (i) o Parecer 02001.002297/2016-39 COHID/IBAMA 
de 17 de junho de 2016 sobre a necessidade de se discutir a viabilidade da 
proposta de oferta de ponto coletivo de apoio à pesca, em razão dos questio-
namentos quanto à sua funcionalidade para o modo de vida ribeirinho; (ii) o 
Parecer Técnico do IBAMA nº 02543.000003/2016 - 15 de 28 de julho de 
2016, segundo o qual o oferecimento do ponto de apoio à pesca está atrelado 
às ocupações não caracterizadas como habitação por parte da NESA, em razão 
da desconsideração das formas de habitação de populações tradicionais que 
assumem em geral uma característica de simplicidade;  (iii) os registros dos 
PAJs que revelam o pouco interesse dos ribeirinhos com relação ao Ponto de 
Apoio à Pesca (apenas 2% dos atingidos o solicitaram), além de casos em que 
apenas o direito a PAP foi reconhecido, sob a justificativa de que a simplicidade 
da habitação não permitiria seu reconhecimento enquanto “moradia”; (iv) as 
narrativas colhidas em campo, que apontam para uma redução considerável do 
número de peixes no Rio Xingu; RECOMENDA-SE que: 

16. O Ponto de Apoio à Pesca (PAP) não é medida adequada ou 
suficiente para garantir o direito à manutenção de vida dos ribei-
rinhos de Belo Monte, pois os ribeirinhos não são exclusivamente 
pescadores, mas também agricultores, criadores de animais e ex-
trativistas. Dessa forma, o PAP, ao limitar sua extensão apenas à 
pesca, não é capaz de restabelecer o modo de vida anterior. Além 
disso, diante dos relatos de diminuição do número de peixes, 
urge a criação de mecanismos que possibilitem aos ribeirinhos a 
diversificação de suas atividades produtivas, de modo a não fica-
rem dependentes da pesca. 
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