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1. Obras, empreendimentos e os direitos de 
crianças e adolescentes 

 
Obras e empreendimentos causam uma série de riscos, 

impactos e violações nos direitos das crianças e adolescentes. Apesar 

de a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990) estabelecerem a proteção 

integral de seus direitos como prioridade absoluta, e de haver a 

responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade, 

uma série de impactos e violações são recorrentemente observados 

no contexto de planejamento, instalação e operacionalização de obras 

e empreendimentos.  

Gerados ou acirrados em decorrência da dinâmica de 

migração populacional que acontece especialmente na fase de 

instalação das obras e empreendimentos, estes riscos, impactos e 

violações poderiam ser evitados com planejamento mais adequado e 

capaz de compreender: as características do território, assim como os 

riscos trazidos pelo empreendimento; melhores condições de 

trabalho para o contingente de trabalhadores, que geralmente estão 

distante de suas famílias; monitoramento participativo e orientado à 

prevenção de riscos; medidas preventivas e mitigadoras capazes de 

realizar a proteção e o respeito dos direitos de crianças e 

adolescentes.  

Esses são os principais achados de pesquisa que foi realizada 

pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Centro de Pesquisa 
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Aplicada em Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo (FGV CeDHE), com o apoio financeiro do 

Fundo Nacional para Criança e o Adolescente do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNCA/CONANDA) e 

acompanhamento estratégico da Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos 

(SNDCA/MDH).  

Esta pesquisa envolveu a aplicação de diferentes 

metodologias de pesquisa com o objetivo de oferecer parâmetros e 

recomendações para os tomadores de decisão envolvidos com o 

planejamento, a instalação e a operação de obras e empreendimentos 

para proteção e respeito dos direitos de crianças e adolescentes. 

Considerando a complexidade do tema, foram combinadas 

diferentes abordagens metodológicas: estudos de caso das Usinas 

Hidrelétricas (UHE) Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, a partir de 

entrevistas, análise de dados e grupos focais; análise de documentos 

relacionados ao processo de tomada de decisão que resultou na 

instalação das três UHE; entrevistas semiestruturadas e grupo focal 

com representantes do governo federal envolvidos com as pastas da 

assistência social, educação e saúde; análise da jurisprudência; e 

análise de dados do orçamento público dirigido à garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes e compreendido no período de 

instalação das usinas estudadas. 

Obras e empreendimentos incluem uma grande variedade de 

iniciativas de exploração de recursos naturais e de logística de 
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circulação de mercadorias e pessoas, perpassando diferentes setores 

ligados às áreas de infraestrutura, mineração, geração de energia, 

entre outras. Neste estudo, as diferentes fases de um 

empreendimento, desde o planejamento, o licenciamento ambiental, 

o financiamento, a instalação e a operação, são tomadas como 

oportunidades para que uma abordagem de prevenção de riscos e 

controle de impactos possa efetivamente realizar a proteção integral 

dos direitos de crianças e adolescentes, dada a responsabilidade 

compartilhada da sociedade como um todo, incluindo as empresas e 

os agentes financeiros, de considerar os direitos desses indivíduos 

como prioridades.  

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados 

da pesquisa feita pela UFPA e pelo FGV CeDHE, assim como as 

recomendações de ações que podem ser realizadas pelos diferentes 

atores envolvidos com obras e empreendimentos a fim de prevenir 

violações a direitos de crianças e adolescentes, garantindo a sua 

proteção e respeito.  

Para isso, esse documento apresenta a síntese dos principais 

achados e recomendações nos itens que seguem. O estudo detalhado 

dos itens pode ser encontrado em relatórios temáticos acessíveis no 

Repositório Digital da FGV, pelo link: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/ 
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2. Sobre a pesquisa 

O presente documento de recomendações (policy paper) 

insere-se no contexto da pesquisa desenvolvida pela UFPA e pelo 

FGV CeDHE, com o apoio financeiro do FNCA/CONANDA e 

acompanhamento estratégico da SNDCA/MDH. O objetivo da 

pesquisa é oferecer parâmetros e recomendações para os tomadores 

de decisão envolvidos com o planejamento, a instalação e a operação 

de obras e empreendimentos - entre os quais estão inseridos 

representantes do poder público, de empresas, de instituições 

financeiras e da sociedade civil - sobre medidas a serem tomadas 

para a prevenção e o controle de riscos e impactos aos direitos de 

crianças e adolescentes. Considerando a complexidade do tema, 

foram combinadas diferentes abordagens metodológicas. 

 

2.1. Análise de documentos relacionados ao planejamento, 

instalação e operação das UHE Belo Monte, Jirau e Santo 

Antônio 

A análise de documentos relativos ao planejamento, 

instalação e operação das UHE consistiu no levantamento e análise 

de todos os documentos que compõem o processo de tomada de 

decisão, relativo às fases de planejamento setorial, contratação, 

financiamento, instalação e operação das UHE Belo Monte, Jirau e 

Santo Antônio. O objetivo dessa análise foi investigar “se” e “de que 

forma” foram considerados os direitos humanos, especialmente de 
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crianças e adolescentes, nas diferentes etapas e pelos diferentes 

atores envolvidos.  

Para isso, em um primeiro momento, buscaram-se 

referências sobre a concessão dos bens públicos envolvidos na 

implantação de uma UHE, quais sejam a água e o potencial de 

energia hidráulica; com o fim de compreender, no plano normativo, 

quais são as fases que compõem o processo de tomada de decisão de 

uma UHE e quais atores públicos e privados são envolvidos. Em um 

segundo momento, foram levantados os documentos que, de fato, 

compõem os processos de tomada de decisão das UHE selecionadas. 

Nos sítios eletrônicos dos atores envolvidos e de busca aberta (e.g.: 

Google), foram identificados 891 documentos, sendo 410 sobre a 

UHE Belo Monte, 260 sobre a UHE Jirau, e 221 sobre a UHE Santo 

Antônio.  

Para estudar se e como os 891 documentos levantados 

incluíram medidas voltadas à proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes foram feitas duas análises distintas. A primeira 

consistiu na aplicação de um filtro de busca por palavras-chave 

relacionadas diretamente aos direitos de crianças e adolescentes: 

criança; adolescente; infantil; escola; creche; e educação. Os 

documentos que continham as palavras-chave foram submetidos a 

uma segunda análise, mais aprofundada, com o fim de se 

compreender quais as medidas voltadas à proteção e respeito dos 

direitos de crianças e adolescentes foram adotadas. Para isso, os 

documentos foram organizados em uma matriz analítica, em que se 
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buscou compreender (i) a qual fase do processo de tomada de 

decisão o documento pertence e se (ii) refere-se a alguma licença 

ambiental, bem como se o documento (iii) menciona algum 

programa socioambiental da concessionária e, em caso positivo, qual 

o objetivo desse programa; (iv) aborda problemas recorrentes 

relacionados aos direitos de crianças a adolescentes e (v) traz ações 

concretas voltadas ao combate dos problemas recorrentes referidos 

ou à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

2.2. Estudo de caso das UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio 

Os estudos de caso dos impactos nos direitos de crianças e 

adolescentes relacionados ao processo de implantação das UHE 

geraram subsídios empíricos para a compreensão do modo como os 

impactos ocorreram e quais as responsabilidades e as interferências 

do poder público e das empresas.  

Para tanto, foram pesquisados os cenários das UHE Jirau e 

Santo Antônio, em Porto Velho, Rondônia, e de Belo Monte, em 

Altamira, Pará, além do contexto do município de Itaituba, no Pará, 

com os aspectos do licenciamento ambiental, atualmente paralisado, 

da UHE São Luiz do Tapajós.  

Isto envolveu o desenvolvimento de abordagem 

metodológica de coleta de dados quanti-qualitativos que resultou em: 

realização de 20 entrevistas com atores estratégicos locais; coleta de 

documentos de 30 instituições da rede de proteção; condução de 6 

grupos focais com crianças ou adolescentes de comunidades 
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diretamente impactadas pelos empreendimentos, sendo 2 por 

município; realização de 3 oficinas, uma por município, com a 

discussão das recomendações preliminares do projeto com os atores 

locais.  

 

2.3. Análise de políticas públicas e orçamento público  

Foi realizado um levantamento sobre as políticas de 

assistência social, saúde e educação com o objetivo de entender 

como operam estas políticas em termos de instrumentos técnicos-

normativos e arranjos institucionais, e compreender se possuem ou 

não mecanismos de priorização de investimentos e políticas para 

territórios afetados por obras e empreendimentos, especialmente 

aqueles relacionados às UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. 

A investigação contemplou uma etapa de levantamento de 

artigos, publicações e pesquisa nos sites dos Ministérios do 

Desenvolvimento Social (MDS), Saúde (MS) e Educação (MEC) 

sobre a estrutura das respectivas políticas, organograma e 

competências, e principais instrumentos normativos balizadores de 

seus programas e ações. Na sequência, foram realizadas 6 entrevistas 

semiestruturadas com servidores, ex-servidores e/ou consultores do 

MS, MEC, MDS e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), e uma reunião com dinâmica de grupo focal com 

servidores da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS 

(SNAS/MDS). 
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No caso do orçamento público, a proposta de estudo foi 

entender o comportamento do orçamento da criança e adolescente 

nos diversos momentos das grandes obras analisadas.  Para isso, 

foram utilizados dados disponibilizados no site “Siga Brasil” 1  do 

Senado Federal, um sistema de informações sobre o orçamento 

público federal que permite a visualização de distintos tipos de 

orçamento, facilitando a transparência orçamentária e o controle 

social. Nele, estão disponíveis categorias distintas de orçamento 

federal, estadual e municipal. Para essa pesquisa foram utilizados o 

orçamento temático (crianças) da União que possibilita a 

visualização dos repasses feitos aos governos estaduais e municipais.  

Por último, foram analisados o orçamento temático criança 

da União entre os anos de 2007 e 20122 e os dados referentes ao 

repasse para os estados do Pará e Rondônia, assim como para os 

municípios de Altamira e Porto Velho.  

 

 

 

                                                 
1  Conferir no link do Siga Brasil: https://www12.senado.leg.br/orcamento/ 
sigabrasil 
2 Devido a uma mudança de metodologia de cálculo orçamentário após 2012, 
optou-se por concentrar a análise até essa data para evitar o uso de dados que 
foram compilados de forma diferente e, portanto, gerando resultados que não 
poderiam ser comparados com os anos anteriores da mudança metodológica. 
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2.4. Levantamento e estudo da jurisprudência voltada à 

responsabilização de empresas por impactos e violações de 

direitos de crianças e adolescentes 

A pesquisa debruçou-se sobre a análise de precedentes 

jurisprudenciais que consideram empresas responsáveis por impactos 

negativos e violações aos direitos de crianças e adolescentes, 

atentando-se, principalmente, para a ratio decidendi – fundamentos 

definitivos para decidir, ou seja, a prescrição que pode ser aplicada a 

casos futuros. Foram encontradas 3.921 decisões de tribunais, das 

quais 125 foram selecionadas para análise, subdivididas nas 

categorias entorno, trabalho, cadeia produtiva e consumo. 

Ademais, realizou-se o estudo aprofundado de dois casos em 

que houve responsabilização de empresas por violações de direitos 

de crianças e adolescentes: (i) trabalho infantil na apanha do frango, 

parte da cadeia produtiva de aves para alimentação; e, (ii) exploração 

sexual em embarcações de transporte de passageiros e mercadorias 

(balsas) em rios brasileiros.  

 

2.5. Observação participante na Agenda de Convergência entre 

os anos de 2017 e 2018 

A Agenda de Convergência sobre Obras e Empreendimentos3 

consiste em um espaço criado no âmbito da SNDCA/MDH para a 

                                                 
3  Outras informações sobre a Agenda de Convergência da SNDCA/MDH 
podem ser encontradas no seguinte link: http://www.mdh.gov.br/navegue-por-
temas/crianca-e-adolescente/agenda-de-convergencia  
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discussão de ações intersetoriais e interinstitucionais nas esferas 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal para prevenção e 

intervenção em situações de ameaça e risco aos direitos de crianças e 

adolescentes decorrentes do planejamento e realização de obras e 

empreendimentos. A iniciativa congrega representantes das três 

esferas do Governo, do Sistema de Justiça, de empresas, de agentes 

financeiros, de universidades e da sociedade civil, que se reúnem 

periodicamente. 

Os pesquisadores da UFPA e do FGV CeDHE estiveram 

presentes em todas as reuniões da Agenda, durante os anos de 2017 e 

2018, acompanhando e fazendo parte das discussões que, nesse 

período, tiveram como objetivo a construção colaborativa de 

documento jurídico sobre responsabilidades e compromissos que 

poderiam ser assumidos pelos atores envolvidos com obras e 

empreendimentos visando proteger e respeitar os direitos de crianças 

e adolescentes. O documento inicialmente foi desenhado como um 

protocolo, o chamado Protocolo de Ação para Proteção dos Direitos 

de Crianças e Adolescentes no Contexto de Obras e 

Empreendimentos. Com o seu desenvolvimento, porém, assumiu, ao 

final, o formato de uma resolução do CONANDA. Atualmente, a 

resolução encontra-se em fase final de aprovação para publicação.  

Além das reuniões da Agenda, foram realizados, com o 

mesmo público: um seminário nacional para discutir medidas que 

poderiam ser adotadas para proteger e respeitar direitos de crianças e 

adolescentes no contexto de obras e empreendimentos; quatro 
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reuniões e diversas atividades de apoio à organização e 

sistematização dos resultados da consulta pública sobre o Protocolo 

de Ação para Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes no 

Contexto de Obras e Empreendimentos; três oficinas de trabalho para 

discutir, por meio de metodologia participativa, (i) a ferramenta de 

Avaliação de Impacto em Direitos Humanos4 como instrumento para 

a prevenção de riscos e impactos; (ii) o papel do controle social na 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes e no monitoramento de 

riscos, impactos e violações decorrentes de obras e 

empreendimentos; e (iii) as responsabilidades das empresas nas 

operações em cadeia (cadeia de fornecimento). A equipe de 

pesquisadores foi responsável, em todas essas atividades, pela 

condução metodológica, sistematização das discussões e produção de 

informações que subsidiaram todos os encontros. 

 

 

 

 

   

                                                 
4 A Avaliação de Impacto em Direitos Humanos é uma ferramenta que tem o 
objetivo de identificar, mensurar, responder e reparar riscos, impactos e 
violações de direitos humanos no contexto dos negócios. Para mais detalhes, 
conferir: Columbia Center on Sustainable Investment, Danish Institute for 
Human Rights, Sciences Po Law School Clinic (2017); e, ONU (2011a). 
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3. Os direitos de crianças e adolescentes no 

planejamento e processo de tomada de decisão das 

UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio 
 
Para geração de energia, o Brasil possui 7.144 

empreendimentos em operação, totalizando 160.776.456 kW de 

potência instalada. Do total desses empreendimentos, 218 são UHE, 

representando 60,38% da potência instalada. Todas essas UHE 

resultam de um conjunto de momentos decisórios entre atores 

públicos e privados envolvendo a concessão de dois bens públicos, 

quais sejam a água e o potencial de energia hidráulica (ANEEL, 

2018)5. No plano normativo, esses momentos refletem as diferentes 

fases do processo de tomada de decisão de uma UHE.  

A instalação de uma usina hidrelétrica passa por uma série 

de etapas, desde o estudo de viabilidade do empreendimento, 

licenciamento ambiental, contratação pública e financiamento. 

Diferentes atores são envolvidos em todas essas etapas. Os critérios 

para a tomada de decisão variam de fase a fase e incluem a reserva 

de disponibilidade hídrica, localização e técnicas capazes de causar 

menor impacto socioambiental, menor tarifa e melhor técnica. 
 

                                                 
5 Os incisos III e VIII do artigo 20 da Constituição Federal classificam como 
bens da União, respectivamente, as águas sob seu domínio e os potenciais de 
energia hidráulica. 
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Quadro 1.  Fluxo do planejamento e tomada de decisão de uma 

UHE  

 
Fonte: elaboração própria 

 

Ao longo dessas fases, atuam o Ministério de Minas e 

Energia (MME) e sua agência reguladora, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL); e o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e sua agência reguladora, a Agência Nacional de Águas 

(ANA), ou o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (IBAMA), de modo que diferentes legislações e regulações 

nacionais operam.  
 

 

 

 

1

Quadro 1



Assis da Costa Oliveira & Flávia Scabin (Coords.)

28

Quadro 2. Atores envolvidos nas fases do processo de tomada de 

decisão de uma UHE  

 
Fonte: elaboração própria 

 

Se no plano normativo o processo de tomada de decisão de 

uma UHE se desdobra em diferentes fases, no plano concreto ele se 

desdobra em diversos documentos que consubstanciam não apenas as 

decisões acordadas entre o poder público e o empreendedor, como 

também as determinações do poder público para o empreendimento. 

Para as UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, foram levantados 

891 documentos, sendo 410 sobre a UHE Belo Monte, 260 sobre a 

UHE Jirau e 221 sobre a UHE Santo Antônio. Todos esses 

documentos foram submetidos a um filtro de palavras-chave 

relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes. Do total de 

documentos, apenas 69 continham as palavras-chave buscadas, sendo 

28 documentos referentes à UHE Belo Monte, 26 documentos 

2

Quadro 2
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referentes à UHE Jirau e 15 documentos referentes à UHE Santo 

Antônio. 

 
Gráfico 1. Documentos que mencionam e não mencionam 

crianças e adolescentes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Segundo esta ele e  a  onstitui  o  ederal e o  statuto da 

 rian a e do  doles ente  os direitos de  rian as e adoles entes 

deve  ser  onsiderados prioridade a soluta  o que signifi a que 

deve  ter pri a ia no que tange ao re e i ento de prote  o;   

pre ed n ia no atendi ento de servi os p  li os;   prefer n ia na 

formula  o de pol ti as so iais; e   destina  o privilegiada de 

re ursos para as  reas de prote  o de  rian as e adoles entes, 

conforme prevê o artigo 4  par grafo  ni o  do ECA (Brasil, 1990a). 

3

Gráfico 1

TOTAL DE 
DOCUMENTOS: 891
•410 sobre a UHE 
Belo Monte
• 260 sobre a UHE 
Jirau
•221 sobre a UHE 
Santo Antônio



Assis da Costa Oliveira & Flávia Scabin (Coords.)

30

A partir desse conceito, o que se espera é que crianças e adolescentes 

tenham seus direitos considerados sempre que houver risco de que 

uma violação ocorra.   

Apesar disso, a análise dos 891 documentos que compõem 

os processos de tomada de decisão das UHE Belo Monte, Jirau e 

Santo Antônio, mostrou que os direitos de crianças e adolescentes 

são considerados somente no processo de licenciamento ambiental 

(64 documentos) e em momentos particulares da contratação pública 

do empreendedor (5 documentos).  
 

Quadro 3. Contratação pública e licenciamento ambiental no 

processo de tomada de decisão normativa de uma UHE 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Dentre os documentos, portanto, a maior parte diz respeito 

ao licenciamento ambiental, de modo que poucos inserem-se no 

âmbito da contratação pública do empreendedor, mais precisamente 

4

Quadro 3
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um para a UHE Jirau, um para a UHE Santo Antônio e três para a 

UHE Belo Monte. 

 
Gráfico 2. Momento do processo de tomada de decisão 

normativo das UHE e documentos que tratam dos direitos de 

crianças e adolescentes 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No que diz respeito aos documentos que tratam de crianças e 

adolescentes na fase do licenciamento ambiental, as ações previstas 

tratam exclusivamente sobre infraestrutura da educação, 

palestras/oficinas em escolas, saúde e infraestrutura para lazer. Esses 

documentos pouco abordam violações de direitos de crianças e 

adolescentes que podem ser enfrentadas pelo poder público e o 

empreendedor, mencionando apenas exploração sexual, DST, 

5

Gráfico 2
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gravidez na adolescência, criminalidade e uso de drogas. Questões 

como aumento da violência, conflitos familiares e evasão escolar não 

são exploradas, isso ocorre apesar de o conceito de impacto 

ambiental, que deve funcionar como baliza para a avaliação de 

impacto ambiental, tratar de, nos termos da Resolução nº. 1/1986 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):  
 

qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota; as 
condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais 
(CONAMA, 1986).  

 
Em relação aos documentos que tratam de crianças e 

adolescentes na fase de contratação pública, três desses documentos, 

um para cada UHE, correspondem à declaração de que os 

interessados nos processos de contratação pública não empregam 

crianças, exceto na condição de aprendiz e em respeito às 

disposições legais. A declaração é exigida para permitir a 

participação na licitação. Os dois documentos restantes são sobre a 

UHE Belo Monte. Um deles corresponde à íntegra da Licença Prévia 

nº. 342/2010 do empreendimento, remetendo ao processo de 

licenciamento ambiental. O outro, a despeito de conter as palavras-
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chave buscadas, não traz ações específicas voltadas aos direitos de 

crianças e adolescentes.  

Dentre os documentos que preveem medidas voltadas aos 

direitos de crianças e adolescentes, as ações sobre as quais discorrem 

tratam sobre temas comuns e recorrentes, quais sejam: 

i. Infraestrutura da área de educação: a construção e a 

reforma de escolas do ensino fundamental e médio, além de creches, 

são as medidas mais frequentes em relação aos direitos de crianças e 

adolescentes. A Santo Antônio Energia S.A. (SAE), concessionária 

responsável pela UHE Santo Antônio, por exemplo, possui o 

Programa de Compensação Social, que prevê a construção, 

ampliação e reforma de estabelecimentos escolares nas comunidades. 

A Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR), concessionária 

responsável pela UHE Jirau, possui um programa de mesmo nome, 

que prevê a construção de escolas. Em relação à UHE Jirau, o 

IB M  esta ele e  na LI n˚. 621/2009   o o  ondi  o do pro esso 

de licenciamento ambiental, que a ESBR destine 45 milhões para 

atender, entre outros, os serviços de educação na área de influência 

direta. Similarmente, na LI nº. 795/2011 da UHE Belo Monte, o 

IBAMA estabelece como condição do processo de licenciamento que 

a Norte Energia S.A. (NESA), concessionária responsável pelo 

empreendimento, cumpra com os prazos determinados pelas 

prefeituras municipais da área de influência direta para a 

implementação de equipamentos de educação.  
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ii. Palestras e oficinas sobre temas relacionados ao 

empreendimento em escolas: tanto na UHE Santo Antônio quanto na 

UHE Jirau, os empreendedores preveem palestras e/ou oficinas sobre 

temas variados para crianças e adolescentes nas escolas. No caso da 

UHE Santo Antônio, a SAE prevê a realização de oficinas temáticas 

sobre meio ambiente para adolescentes e jovens de Porto Velho no 

âmbito do Subprograma de Educação Ambiental para a População 

Urbana de Porto Velho. A ESBR, em seu Programa de Educação 

Ambiental, também prevê a realização de oficinas nas escolas sobre 

meio ambiente e temas relacionados, como manejo sustentável. Além 

disso, em seu Programa de Investigação, Monitoramento e 

Salvamento Paleontológico, a ESBR prevê ação semelhante com 

conteúdo diverso: palestras em escolas sobre temas paleontológicos.  

iii. Infraestrutura para lazer: outro tema recorrente nos 

documentos analisados é a infraestrutura de lazer disponível para 

crianças e adolescentes. Por exemplo, o Programa de Apoio às 

Atividades de Lazer e Turismo da SAE considera expressamente o 

artigo 227 da Constituição Federal no planejamento de suas 

atividades. Outro exemplo é a ESBR que, no PBA da UHE Jirau, se 

compromete a construir áreas para as crianças brincarem.  

iv. Infraestrutura da área de saúde infanto-juvenil, gravidez 

na adolescência e transmissão de doenças contagiosas: preocupações 

com a saúde das crianças e dos adolescentes aparecem de três formas 

nos documentos que preveem medidas voltadas aos direitos desses 

indivíduos. A primeira diz respeito à construção e reforma de 
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equipamentos de saúde, e.g. hospitais infantis, como feito pela 

NESA no âmbito da UHE Belo Monte, e Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI), como feito pela SAE no âmbito da UHE Santo 

Antônio. A segunda forma diz respeito à gravidez na adolescência. A 

SAE, por exemplo, em seu Programa de Saúde Pública, prevê a 

realização de oficinas para as comunidades e os trabalhadores sobre a 

questão. Outro exemplo ocorre na UHE Belo Monte, onde a 

implementação do Programa de Vigilância, Epidemiológica, 

Prevenção e Controle de Doenças, que trata, dentre outros, sobre 

gravidez na adolescência, é condicionante do processo de 

licenciamento ambiental prevista na LI nº. 770/2011. A terceira 

forma de preocupação com a saúde de crianças e adolescentes 

emerge em medidas relacionadas à transmissão de doenças, como a 

doença de Chagas, doenças sexualmente transmissíveis e outras. Um 

exemplo é da ESBR, que no âmbito de seu Programa de Saúde 

Pública promove palestras em escolas sobre doenças contagiosas.  

v. Exploração sexual de crianças e adolescentes: a 

exploração sexual de crianças e adolescentes é uma violação de 

direitos comum a alguns dos documentos, onde é muitas vezes 

erronea ente referida  o o prostitui  o infantil. Na LI n˚. 563/2008 

da UHE Jirau, o IBAMA determina como condicionante ao 

licenciamento ambiental do empreendimento a inclusão da 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Programa de 

Educação Ambiental, voltado aos trabalhadores das obras. 

Similarmente, o IBAMA, logo no início do processo de 
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licenciamento ambiental, quando da análise do EIA/RIMA para a 

obtenção de LP, recomendou que a NESA adotasse medidas de 

prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito 

da UHE Belo Monte.  

vi. Trabalho infantil: de acordo com o inciso I do artigo 3 da 

Lei n. 9.427/1996, compete à ANEEL implementar as políticas e 

diretrizes do governo para a exploração de energia elétrica e o 

aproveitamento do potencial hidráulico no país, de modo que 

contratações públicas relacionadas são de sua competência. Nas 

contratações das UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, era 

condição para participar do processo a assinatura de declaração em 

que se atesta que menores de 18 anos não são empregados pelo 

empreendedor, exceto na condição de aprendiz. Na análise realizada 

pelo IBAMA sobre a solicitação de LI pela NESA na UHE Belo 

Monte, o órgão elogia a incorporação pela concessionária de 

preocupações em relação à mão-de-obra infantil na metodologia do 

Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar, parte 

integrante do Plano Básico Ambiental. Similarmente, a FUNAI 

aponta no seu parecer técnico, também sobre a UHE Belo Monte, 

que durante os estudos socioeconômicos a NESA deve diagnosticar a 

ocorrência de trabalho infantil. 

Portanto, os processos de tomada de decisão das UHE Belo 

Monte, Jirau e Santo Antônio pouco consideram os direitos de 

crianças e adolescentes e, quando o fazem, isto ocorre 

majoritariamente durante o processo de licenciamento ambiental e 
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em relação a aspectos específicos, ao invés de abrangentes. Ademais, 

pode-se notar a ausência da previsão de mecanismos de 

monitoramento das ações propostas, com exceção das construções de 

escolas e hospitais.  
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4. Riscos, impactos e violações a direitos de 
crianças e adolescentes no contexto dos territórios 
afetados pelas UHE Belo Monte, Jirau e Santo 
Antônio 

 
A pesquisa nos municípios de Altamira, Itaituba e Porto 

Velho logrou a coleta de dados que possibilitaram a compreensão do 

modo como as etapas das UHE impactaram os direitos de crianças e 

adolescentes e os serviços da rede de proteção 6  que lhe prestam 

atendimento. Neste levantamento, os dados foram agrupados em 

duas categorias: os transversais ou comuns entre os contextos 

investigados, de modo a sinalizar um potencial de reprodução 

estrutural; os específicos de cada localidade, mas cujos elementos 

identificados servem de lição para se pensar outros contextos e a 

própria dinâmica de afetação local. 

 

4.1. Elementos transversais ou comuns 

Por achados transversais ou comuns foram identificadas sete 

questões que são apresentadas abaixo, com detalhamento nos 

relatórios produzidos sobre cada localidade: 

                                                 
6 A rede de proteção, também conhecida por Sistema de Garantia de Direitos, 
representa o conjunto de instituições públicas e entidades privadas responsáveis 
pela administração das políticas e dos serviços que materializam o atendimento 
aos direitos de crianças e adolescentes. A rede de proteção tem as bases 
jurídicas e operacionais estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, além de regulamentações e normativas específicas de 
cada segmento institucional.  
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i. Constatou-se que a precariedade nos serviços da rede de 

proteção foi prévia à chegada das obras das hidrelétricas nos 

territórios pesquisados, e que esta condição se acirrou ainda mais 

com a implantação delas, levando a uma exclusão de acesso a 

determinadas políticas públicas ou à sobrecarga de demanda que 

gerou uma redução acelerada da qualidade dos serviços prestados.  
ii. A capacidade de resposta estatal aos impactos decorrentes 

da implantação dos empreendimentos depende do arranjo de porte 

populacional municipal (pequeno, médio e grande), pois muitas 

políticas e investimentos públicos são organizados para operar 

conforme a dimensão populacional, e tendem a não sincronizar as 

medidas e recursos com a temporalidade da dinâmica de fluxo e 

refluxo populacional – sobretudo nos momentos de instalação 

(licença de instalação) das obras, desmobilização dos recursos 

humanos (término da etapa de construção civil dos 

empreendimentos) e realocação da população atingida –, além de 

haver limitações técnicas e normativas para a implantação de 

determinados serviços em municípios de pequeno e médio porte, 

com maior restrição aos de pequeno, acarretando situações de 

dependência intermunicipais que, dependendo da severidade da 

demanda e da logística de circulação, pode ser inviável de 

operacionalizar ou gerar demandas excessivas para outros 

municípios. 

iii. No período de implantação das hidrelétricas, as redes de 

proteção sofreram com dificuldade de contratação de profissionais 
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para os serviços devido à alta rotatividade motivada pelo aumento do 

custo de vida e a impossibilidade de equiparação salarial com os 

empregos ligados às concessionárias das UHE, gerando um fator 

adicional impulsionador do desmantelamento operacional dos 

serviços e da precarização da qualidade do atendimento. 

iv. Nos contextos pesquisados, outro ponto marcante foi o 

envolvimento pontual de empresas condutoras e/ou associadas aos 

empreendimentos hidrelétricos e outros empreendimentos 

econômicos nos territórios investigados, com investimento 

empresarial ocorrendo em poucas áreas dos direitos de crianças e 

adolescentes, basicamente ligado às temáticas de enfrentamento à 

violência sexual e ao trabalho infantil, além da promoção de medidas 

de impactos positivos de profissionalização e empregabilidade de 

adolescentes. Num contexto de atuação de várias empresas 

relacionadas às UHE, percebeu-se que uma pequena parcela delas de 

fato se envolveu com a estruturação de políticas internas que 

pudessem intervir em medidas voltadas aos direitos de crianças e 

adolescentes e a interlocução com a rede de proteção local. 

v. Os processos de realocação da população atingida do meio 

rural e urbano, por um lado, não levaram em consideração a 

manutenção dos vínculos familiares, comunitários e culturais, 

gerando uma desagregação das relações sociais que tiveram impactos 

mais deletérios nas crianças, adolescentes e mulheres, estas últimas 

devido à perda do apoio de vizinhança que assegurava o cuidado às 

crianças durante o período de trabalho. Por outro lado, o 
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deslocamento de parte da população atingida para reassentamentos 

coletivos rurais e urbanos ocorreu com insuficiente repasse de 

informações e sem adequada participação social no processo de 

negociação das condições efetivas das moradias e do ambiente social 

dos locais, além da ausência de serviços de apoio psicossocial para 

ajudar a população a lidar com as mudanças ocasionadas. Em geral, a 

remoção da população para os reassentamentos rurais/urbanos 

ocorreu antes da instalação de equipamentos sociais básicos (escolas, 

postos de saúde, transporte, iluminação, praças, segurança pública, 

etc.), em alguns casos, sem a previsão de suporte de muitos destes 

equipamentos, que permitissem condições adequadas de qualidade de 

vida. 

vi. Constatou-se que a articulação da sociedade civil teve um 

caráter continuado no contexto de implantação das hidrelétricas, em 

que a capacidade de produção de dados sobre impactos e de 

proposições de planejamento intersetorial, via elaboração de 

diagnósticos e planos intersetoriais ligados, principalmente, ao 

enfrentamento da violência sexual, antecederam a implantação dos 

empreendimentos e continuaram a atuar durante o processo de 

construção das obras, perdendo fôlego de mobilização durante a 

etapa de operação dos empreendimentos. Porém, o que se percebeu 

foi que os dados produzidos pela sociedade civil não influenciaram a 

tomada de decisão dos empreendimentos e, em relação à governança 

territorial local, interferiram de maneira pontual no delineamento das 

políticas públicas e das ações empresariais. 
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vii. Identificação de impactos comuns nos direitos de 

crianças e adolescentes, e que permaneceram ao longo das etapas dos 

empreendimentos, com dinâmicas de produção das violações que 

mudaram influenciados pelas transformações dos empreendimentos, 

das populações, das políticas públicas e dos territórios. Os impactos 

estão relacionados a sete direitos de crianças e adolescentes: 

educação; saúde; profissionalização e trabalho; convivência familiar 

e comunitária; lazer e esporte; proteção contra todas as formas de 

violência; e participação. 

vii.a. Educação: em geral, existe um déficit prévio de vagas 

em todos os níveis educacionais, e que se acentua com a implantação 

das obras das UHE, gerando respostas estatais inadequadas ou 

insuficientes, a exemplo das salas de aula instaladas em contêineres 

na cidade de Altamira, e a implantação de um quarto turno escolar 

(entre 11h30 e 14h30) no município de Porto Velho e distrito de Jaci-

Paraná, que resultaram na precarização das condições de trabalho dos 

profissionais da educação e da qualidade dos serviços ofertados. As 

péssimas condições de infraestrutura das escolas também foi um 

ponto atestado, mas o fato de condicionantes socioambientais terem 

promovido o investimento empresarial na reforma e construção de 

equipamentos escolares não resultou na melhoria efetiva em muitos 

destes, pois foram feitos com baixa qualidade dos materiais e sem 

promover a instalação de equipamentos necessários à qualidade do 

ambiente escolar, como centrais de ar, salas de informática e quadras 

de esporte. Um último aspecto diz respeito ao déficit de implantação 
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de creches para assegurar o acesso à educação infantil, o que gerou 

um efeito particularmente deletério as famílias monoparentais 

conduzidas por mulheres, que acabavam não tendo opções de apoio 

socioestatal para o cuidado das crianças no período de trabalho, 

resultando em casos de negligência familiar que tinham por base a 

presen a de “ rian as  uidando de  rian as” ou si ples ente 

sozinhas em casa, enquanto as mães estavam trabalhando para 

garantir o sustento econômico. 

 vii.b. Saúde: presença continuada de gravidez na infância e 

na adolescência, com crescimento de casos após a instalação das 

UHE e forte articulação com funcionários. Estes casos de gravidez 

prejudicam a saúde reprodutiva de crianças e adolescentes, além de 

serem, no caso de pessoas menores de 14 anos, alvos de suspeita de 

estupro de vulnerável, conforme a legislação vigente no Brasil7. Por 

outro lado, também houve o crescimento de casos de uso abusivo de 

álcool e drogas ilícitas entre adolescentes e jovens, com restrito 

                                                 
7 Especificamente, o artigo 217-  do  ódigo Penal  rasileiro esta ele e: “ rt. 
217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 1o Incorre na 
mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. § 
2o  (VETADO) § 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. § 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. § 5º As penas previstas no caput 
e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do 
consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais 
anterior ente ao  ri e” (Brasil  1940).  ste artigo foi in lu do pela refor a do 
Código Penal instituída pela Lei n°. 12.015, de 7 de agosto de 2009. 
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acesso a equipamentos públicos e sociais que desenvolvam 

atendimento aos dependentes químicos, além da baixa efetividade da 

fiscalização e repressão policial-judicial. Os índices de adoecimento 

por malária e outras doenças epidemiológicas estão presentes nos 

contextos investigados, com afetação especial às crianças e aos 

adolescentes, porém com dinâmicas diferentes de períodos de maior 

agudização de casos em cada localidade, tendo ocorrido na etapa 

prévia ao empreendimento na cidade de Altamira, no período de 

instalação dos empreendimentos no contexto de Porto Velho e, no 

caso de Itaituba, houve um cenário de aumento de casos de malária 

ligado às regiões de garimpo. Por fim, repete-se, a exemplo da 

educação, o cenário de sobrecarga dos equipamentos públicos 

existentes, mas aqui com maior incidência no período de instalação 

dos empreendimentos, e não previamente a estes. Esta sobrecarga 

tem uma peculiaridade no distrito de Jaci-Paraná, que durante a 

instalação da UHE Jirau contava com apenas um posto de saúde, o 

mesmo que já existia previamente à hidrelétrica, e teve muita 

dificuldade de articular o suporte dos equipamentos de saúde da sede 

de Porto Velho. 

vii.c. Profissionalização e trabalho: a inserção de crianças e 

adolescentes em trabalhos degradantes ou legalmente proibidos 

possui uma relação direta com o fluxo/refluxo de empregabilidade 

dos adultos nas obras. Ocorreu com maior intensidade nos períodos 

prévio e posterior à implantação das obras, no último caso 

diretamente relacionado ao desaquecimento da economia local e das 



Levando os direitos de crianças e adolescentes a sério

45

ofertas de emprego com o término das obras dos empreendimentos e 

a desmobilização dos recursos humanos. As ofertas de cursos 

profissionalizantes aos adolescentes, seja diretamente pelas empresas 

ou pelo Siste a “S”8, foram marcados por baixa variedade de oferta, 

gerando uma quantidade enorme de adolescentes qualificados para 

atuar numa mesma profissão e a inviabilidade de empregabilidade de 

todos, além da desconexão com as demandas produtivas locais, neste 

caso devido à ausência de escuta e de participação dos sujeitos locais 

para planejamento dos cursos a serem ofertados, assim como a 

inexistência de cursos voltados à empregabilidade de adolescentes 

posteriormente à implantação dos empreendimentos. Além disso, as 

parcerias para os cursos profissionalizantes ignoraram a articulação 

com universidades existentes nas localidades, especialmente aquelas 

especializadas em cursos técnicos. No caso do trabalho infantil, o 

controle de sua erradicação nas empresas envolvidas nas UHE foi 

desenvolvido por meio de mecanismos internos, como cláusulas 

contratuais e capacitação de trabalhadores e fornecedores, porém 

careceu de meios adequados de monitoramento da cadeia produtiva 

para avaliação continuada do cumprimento das medidas pactuadas. A 

                                                 
8 O Siste a “S” designa o  onjunto de organi a ões das entidades  orporativas 
voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, 
pesquisa e assist n ia té ni a   ujo no e se ini ia  o  a letra “s”  a sa er: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 
Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop); e, Serviço Social de Transporte (Sest).  
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adoção do Programa Adolescente e Jovem Aprendiz9 também foi 

restrita a poucas empresas nos territórios afetados pelas UHE, não 

havendo ações para buscar ampliar o quadro de empresas para 

concomitante aumento da capacidade de empregabilidade.  

vii.d. Proteção contra todas as formas de violência: a 

principal violência identificada nos territórios é a que afeta a 

sexualidade e os direitos sexuais de crianças e adolescentes, havendo 

um aumento vertiginoso de casos de abuso e exploração sexual no 

período de implantação dos empreendimentos, que mantém patamar 

elevado, ainda que menor, na etapa operacional deles. No caso do 

abuso sexual, constatou-se que existe um aumento de denúncias aos 

órgãos públicos, mas existiu uma demora/dificuldade de 

judicialização e punição dos acusados, muitas vezes decorrentes da 

inexistência de informações sobre a localização dos mesmos, 

ocasionando a suspensão dos processos judiciais por tempo 

indeterminado. No caso da exploração sexual, a subnotificação foi a 

regra nos períodos e contextos investigados, com correlata 

insuficiência dos serviços de inteligência policial para 

monitoramento e repressão. Identificou-se uma relação crítica entre a 

sobrecarga de órgãos de Segurança Pública, Sistema de Justiça e 

Conselho Tutelar, com a capacidade estatal de enfrentamento da 

                                                 
9 O Programa Adolescente e Jovem Aprendiz foi instituído pela Lei n. 10.097, 
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece a obrigação de empresas de médio e 
grande porte reservarem de 5%, mínimo, até 15%, máximo, das vagas de 
trabalho para serem ocupadas por pessoas na faixa etária dos 14 aos 24 anos, 
incluindo o acesso aos cursos profissionalizantes. 
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violência sexual, além de uma ausência de controle preventivo das 

empresas quanto aos períodos de pagamento e de folga dos 

trabalhadores, justamente os em que havia maior potencial de 

vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes. Paralelamente, 

verificou-se uma relação direta entre as condições de trabalho, 

moradia e manutenção dos vínculos familiares dos trabalhadores com 

maior ou menor potencial de vulnerabilização sexual de crianças e 

adolescentes. Outras violências também foram atestadas nos 

municípios investigados, como: o aumento do ato infracional em 

Altamira e Porto Velho durante a etapa de instalação das 

hidrelétricas, sobretudo devido a inserção de adolescentes no tráfico 

de drogas; a discriminação social contra a população local de Jaci-

Paraná e Nova Mutum em Porto Velho, promovido por membros das 

famílias migrantes, e contra os moradores dos reassentamentos 

urbanos coletivos em Altamira, com especial foco de ocorrência nos 

locais de socialização de crianças e adolescentes, como as escolas, as 

praças e os meios de comunicação.  

vii.e. Convivência familiar e comunitária: parte dos impactos 

identificados já foram descritos anteriormente ao tratar do processo 

de realocação da população atingida, especialmente para os 

reassentamentos coletivos. Além disso, verificou-se um aumento de 

demanda por reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia no 

período de desmobilização dos recursos humanos dos 

empreendimentos hidrelétricos, e que está diretamente ligada às 

relações afetivo-sexuais de funcionários das obras com adolescentes 
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e mulheres da região, com correlato descompromisso em prover o 

sustento econômico aos seus filhos. Isto, apesar da intermediação da 

Defensoria Pública e do Poder Judiciário, foi difícil de equacionar, 

pois em muitos casos a situação de desemprego ou de não 

localização dos pais gerava a impossibilidade de garantir a pensão 

alimentícia e o teste de DNA. Em Itaituba, surgiram conflitos 

internos nas comunidades devido ao modo como as empresas 

pautava  as “pro essas” de  enef  ios  o  a  hegada das o ras da 

hidrelétrica, o que gerou a divisão interna de muitas comunidades, 

inclusive influenciando nas condições de lazer e sociabilidade de 

crianças e adolescentes, pois muitos desses indivíduos se viram 

impedidos por seus pais de conviver com amigos e amigas que eram 

oriundos de famílias com posição política contrária. 

vii.f. Lazer e esporte: os espaços de lazer e esporte foram 

identificados como previamente existentes nos territórios, mas 

desconsiderados ou danificados durante o processo de implantação 

dos empreendimentos. Neste contexto, as praças foram identificadas 

como locais de socialização estratégica de crianças e adolescentes, 

mas também de aumento do potencial de vulnerabilidade social caso 

não haja manutenção; além disso, não tiveram medidas previstas nas 

condicionantes socioambientais, ainda que no contexto de Altamira a 

gestão municipal tenha promovido melhorias por conta própria.  

vii.g. Participação: a participação de crianças e adolescentes 

nos espaços de discussão das UHE foi um direito violado de maneira 

contínua pelas empresas e o poder público. Por certo, essa violação 
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deve ser inserida dentro de um contexto mais amplo de 

desconsideração da garantia deste direito no âmbito dos territórios e 

pelos diferentes atores presentes nele, independentemente da ligação 

ou não com o empreendimento. Isto demonstra que há uma 

reprodução estrutural do adultocentrismo nas práticas de socialização 

e de decisão nos territórios, que se acirrou ainda mais com a 

implantação das UHE, fazendo com que as crianças e os 

adolescentes fossem invisibilizados, percebidos apenas como vítimas 

de danos ou beneficiários de intervenções estatais-empresariais, 

dificilmente como protagonistas devido ao não reconhecimento 

como sujeitos de conhecimentos válidos à interlocução nos espaços 

de participação e de decisão sobre os empreendimentos. 

 

4.2. Elementos específicos por localidade 

A coleta de informações nos municípios de Porto Velho, 

Altamira e Itaituba também ocasionou a obtenção de dados sobre 

questões específicas que ocorreram e, em alguns casos, ainda 

ocorrem, relacionados aos riscos, impactos e violações nos direitos 

de crianças e adolescentes durante as etapas prévias, concomitantes e 

posteriores à implantação das UHE e, no caso de Itaituba, de outros 

empreendimentos econômicos, especialmente os portuários e 

rodoviários. Esses dados, apesar do caráter específico ou localizado, 

têm um potencial de gerar lições a serem replicadas para outros 

contextos de implantação de empreendimentos econômicos. De cada 

localidade, dois achados específicos foram apresentados, incluindo 
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aspectos ligados a mecanismos de governança territorial que podem 

servir de modelo para conceber a articulação entre os diferentes 

agentes sociais em prol da garantia de direitos às crianças e aos 

adolescentes. 

 

4.2.1. Porto Velho 

O primeiro achado específico da pesquisa no município diz 

respeito à situação de emergência ocasionada com a enchente 

histórica do rio Madeira, ocorrida de dezembro de 2013 até abril de 

2014. Neste período, a cota máxima do rio atingiu 19,14 metros 

(recorde histórico), o que gerou o desabrigamento forçado de mais de 

12 mil pessoas e a inundação, total ou parcial, de 5,6 mil 

propriedades, entre outras consequências socioambientais. 

Especificamente em relação às crianças e aos adolescentes, a 

situação gerou os seguintes danos: prejuízo à moradia articulado à 

afetação da convivência familiar e comunitária ante o 

desabrigamento forçado de milhares de crianças e adolescentes, e 

suas famílias; contaminação da água, o que favoreceu a propagação 

de doenças como a leptospirose, doenças diarreicas agudas e febre 

tifoide, além do risco de acidentes com animais perigosos e/ou 

peçonhentos (jacarés, cobras, aranhas e escorpiões); prejuízo à 

permanência escolar de crianças e adolescentes devido à 

descontinuidade nas aulas das escolas públicas em função da 

inundação dos estabelecimentos, também afetando a infraestrutura 
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delas; danos ao lazer e ao esporte devido ao alagamento de espaços 

de socialização comunitária, como praças e campos de futebol. 

Uma fala registrada num grupo focal com crianças no bairro 

do Triângulo, em Porto Velho, coloca a dimensão de como a situação 

foi vivida pelo olhar infantil: “tia  o rio que rou a  inha  asa”. Esta 

percepção pessoal evoca o modo como a relação com o rio passou de 

uma condição harmoniosa para outra agressiva e destruidora, mas 

precisa ser contextualizada na maneira como se gerenciou a 

produção de dados no estudo de impacto ambiental, nas 

condicionantes socioambientais e, principalmente, no plano de 

emergência das UHE Jirau e Santo Antônio, que previram 

mensurações abaixo dos níveis de fluxo de água registrados, além de 

não haver se realizado nenhuma medida voltada ao atendimento de 

crianças e adolescentes em situação de emergência operacional.   

Ainda, constatou-se, no âmbito da responsabilidade estatal: 

(i) reduzido interesse do IBAMA, ANEEL e ANA de auferir a 

relação da enchente com as usinas hidrelétricas e identificação da 

responsabilização das empresas; (ii) inadequada ação de realocação 

temporária das famílias desalojadas, com apoio estatal insuficiente, e 

complementação solidária por parte da igreja e sociedade civil; (iii) 

dificuldade de articulação entre os órgãos para atuação intersetorial 

de atendimento às famílias desabrigadas, com foco no oferecimento 

de serviços específicos às crianças e aos adolescentes; (iv) repasse de 

recurso financeiro pelo Governo federal para apoio à situação de 

emergência (cerca de R$ 7,7 milhões) muito abaixo do valor 
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estimado dos prejuízos (acima de R$ 400 milhões), gerando um 

custeio majoritariamente arcado pela população atingida e pelos 

governos municipais e do estado; (v) demora no julgamento da ação 

civil pública de responsabilização das empresas pelos impactos 

relacionados à enchente do rio Madeira, incluindo a desconsideração 

judicial às medidas de responsabilidade de longo prazo que possam 

atender às demandas da população atingida, apenas cobrando 

medidas emergenciais de atendimento para sanar os impactos 

gerados no período da enchente. E, com relação à responsabilidade 

empresarial, identificou-se: (i) ineficiência do estudo de impacto 

ambiental para projeção das inundações do rio Madeira e influência 

da dinâmica das hidrelétricas; (ii) ausência de verificação das 

possíveis relações e responsabilidades para com a enchente e o 

atendimento à população afetada; (iii) inexistência no plano de 

emergência de medidas específicas que priorizem o atendimento de 

demandas de crianças e adolescentes. 

O segundo dado específico é relativo à destinação 

orçamentária dos royalties de compensação financeira de exploração 

de recursos hídricos das UHE Jirau e Santo Antônio. Este tipo de 

royalties garante a destinação de 7% dos lucros mensais auferidos 

com a geração de energia pelas hidrelétricas para diferentes órgãos 

do poder público. Desses 7%, 6,25% devem ser destinados com as 

seguintes proporções, conforme previsão no inciso I do parágrafo 1º 

do artigo 17 da Lei n. 9.648/1998: 25% para os governos estaduais 

onde se localizam as hidrelétricas; 65% para os governos municipais 
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de territórios alagados ou de instalação das hidrelétricas; 4% para o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 3% 

para o Ministério do Meio Ambiente; e 3% para o Ministério de 

Minas e Energia. Outros 0,75% dos royalties são destinados à 

Agência Nacional de Águas.  

A proposta inicial da pesquisa era obter informações sobre 

os usos orçamentários dos royalties provenientes das hidrelétricas em 

operação no contexto de Porto Velho, Altamira e dos seus 

respectivos entes governamentais estaduais (Pará e Rondônia), de 

modo a compreender como os gestores públicos estão aplicando os 

recursos econômicos. Porém, uma primeira limitação é que a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) dos municípios e dos estados em geral 

não especificam a destinação das fontes de receitas para as despesas 

previstas, sendo inviável qualquer tipo de monitoramento ou controle 

social voltado à análise dos documentos orçamentários. Além disso, 

os Planos Plurianuais também recaem no mesmo problema. A 

exceção é a LOA do município de Porto Velho, que desde 2017 já 

apresenta este rastreamento das fontes de receitas que alimentam de 

recursos financeiros cada item de despesa previsto. 

Dados da ANEEL10  apontam que desde 2012, quando se 

iniciou a geração de energia das hidrelétricas no rio Madeira, até 

                                                 
10 Obtidos da compilação de dados sobre repasse anual dos royalties para Porto 
Velho, com base nas informações disponibilizadas pela ANEEL pelo site: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/Default.cfm?CFID=26662 
665&CFTOKEN=c27a9e52670ce637-88C30C89-955C-FB9F-F2475FC6AC39 
F449&jsessionid=7830c4e6a93a f4095073796c2467246d664f  
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agosto de 2018, último mês de verificação de informações na 

pesquisa, o município de Porto velho recebeu R$ 252.185.109,51, 

havendo crescimento anual de repasse, sendo que os últimos três 

anos registram os seguintes valores: em 2016, R$ 53.237.309,32; em 

2017, R$ 61.831.180,34; e, em 2018, apenas até agosto, R$ 

62.424.376,21. Cabe informar que estes valores não coincidem com 

as definições de previsão orçamentária presentes em cada LOA, pois 

eles dependem do fluxo mensal de geração de energia cuja variação 

depende de muitos fatores, como o volume de água e o preço da 

tarifa da energia. Assim, em 2016 a previsão de arrecadação era de 

R$ 71.589.920,00, ficando a arrecadação real num déficit de R$ 

18.352.610,70; já em 2017 a previsão era de R$ 78.817.080,00, mas 

arrecadou-se R$ 16.985.899,66 a menos que isso; porém, em 2018, 

cuja arrecadação prevista era de R$ 59.403.860,00, já há um 

superávit de R$ 3.020.516,21 só com a arrecadação real até agosto de 

2018, demonstrando que os valores serão bem superiores ao orçado 

previamente, assim como ocorreu de 2013 até 2015. 

O fundamental é analisar como se deu a previsão de gastos 

dos recursos dos royalties das UHE no orçamento municipal. Para 

isto, a análise da previsão orçamentária de 2017 e 2018 revelou que a 

maior parte do recurso foi alocada em poucas secretarias – em 2017, 

nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Serviços Básicos e 

Obras; em 2018, nas Secretarias de Saúde, Educação e Infraestrutura 

e Serviços Básicos –, sendo que duas delas (Educação e Saúde) até 

possuem relação com os direitos de crianças e adolescentes. Mas, 
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quando se analisou as rubricas específicas de despesas em que os 

recursos são alocados, percebeu-se que a maior parte do recurso 

previsto no orçamento municipal destes dois anos averiguados foi 

destinado ao custeio de obras, aquisição de equipamentos, 

pagamento de pessoal e ao que é definido por “ d inistra  o da 

Unidade e Manuten  o de Servi os” de algu as se retarias. Desse 

modo, a maior parte do recurso acabou tendo prevista a destinação 

para despesas de manutenção administrativa dos serviços e 

investimento em infraestrutura, com a identificação de mínimo 

beneficiamento direto às crianças e aos adolescentes. No entanto, não 

se desconsidera a ocorrência de beneficiamento indireto ao público 

infanto-adolescente, porém não foi possível obter informações exatas 

sobre isso no âmbito da pesquisa. 

Depurando os itens de despesa previstos na LOA dos anos de 

2017 e 2018 do município, identificou-se a quantia de R$ 

1.252.064,00 que teria aplicação em medidas de benefício direto às 

crianças e aos adolescentes, basicamente alocadas em reforma e 

construção de espaços de esporte e lazer, além de eventos específicos 

de lazer, e os programas saúde da família e de atendimento à 

DST/AIDS. Este montante corresponde a 2,02% da arrecadação real 

dos royalties das UHE. No ano seguinte, os valores são ainda 

menores, da ordem de R$ 671.000,00, o que representa 1,07% do 

recurso repassado até agosto. Ao menos, no caso de 2018, os 

recursos previstos de investimento têm um de seus itens o de 

“ ortale er o  onselho Muni ipal dos Direitos da  rian a e do 
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Adolescente- MD  ”   o  a defini  o de R$ 50.000 00  alé  de 

itens destinados ao fortalecimento dos conselhos setoriais da 

juventude e da mulher, a melhoria de praças esportivas e a 

manutenção da política de gestão do trabalho e educação 

permanente.   

Durante a oficina realizada com as redes de proteção do 

município de Porto Velho e do estado de Rondônia, no dia 13 de 

setembro de 2018, os participantes avaliaram que o valor das 

compensações financeiras não é muito alto se for pulverizado em 

diferentes ações, mas também compreenderam que a rede de 

proteção precisa priorizar as ações e agir de forma estratégica para 

que alguns programas recebam um montante representativo do 

repasse das compensações financeiras. Por isso, questionaram a 

necessidade de haver maior transparência do poder público sobre os 

recursos arrecadados e ampla participação social para planejamento 

das formas de utilização dos royalties, levando-se em consideração a 

garantia da prioridade absoluta de crianças e adolescentes para 

assegurar a priorização de investimentos, especialmente às crianças e 

aos adolescentes inseridos na população atingida e ao fortalecimento 

do controle social. Além disso, informou-se que o repasse de 

compensações financeiras considera apenas o mercado cativo do 

setor de energia elétrica para definição do valor da tarifa que servirá 

de base para cálculo do montante a ser repassado mensalmente, ao 

invés do valor do mercado livre da tarifa, que é mais alto, o que 

resulta em repasse de recurso que é aquém do que poderia ser obtido 
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caso houvesse a mudança do critério, o que poderia beneficiar ainda 

mais as contas públicas. 

 

4.2.2. Altamira 

O primeiro dado específico obtido no município de Altamira 

está relacionado ao aumento da violência social e os arranjos de 

investimento na segurança pública. Desde a divulgação do Atlas da 

Violência de 2017 (IPEA, 2017), Altamira se tornou o município 

com a maior taxa de homicídio do Brasil, com 105,2% (114 

homicídios para 108.382 habitantes), atestando uma situação de 

crescimento continuado da violência social que está intrinsecamente 

ligada ao processo de implantação da UHE Belo Monte. Os dados da 

Polícia Civil apontam que Altamira passou de 52 homicídios em 

2009, último ano antes das obras, para 73 no ano posterior, com 

crescimento continuado até chegar a 115 homicídios em 2014, e 114 

em 2015. E esta taxa é ainda mais crítica para os adolescentes e 

jovens negros, vítimas prioritárias desta violência, como demonstram 

os dados do mapa da Violência de 2014 (WAISELFISZ, 2014), 

coletados entre 2010 e 2012, indicando que a taxa de homicídio de 

jovens brancos no município é de 44,3 por 100 mil habitantes, 

enquanto de jovens negros é de 106,1 por 100 mil habitantes.  

Parte dos fatores de crescimento da violência social, não 

reduzida ao homicídio, se deve aos movimentos migratórios que 

ocorreram no município em consequência das obras da UHE Belo 

Monte. O primeiro, de atração de fluxo migratório de dezena de 



Assis da Costa Oliveira & Flávia Scabin (Coords.)

58

milhares de pessoas de fora da cidade, buscando emprego direto ou 

indireto nas obras com perfil majoritariamente masculino, e que 

reconfigurou as dinâmicas de convivência e de conflito social. A 

desmobilização dos recursos humanos do empreendimento tampouco 

evitou que muitos ex-trabalhadores permanecessem no município em 

situação de ociosidade e desemprego, levando, em alguns casos, que 

também se inserissem no mercado do tráfico de drogas para obter 

renda. O segundo movimento migratório foi o da população atingida 

pelo alagamento do rio Xingu, decorrente do barramento da UHE 

Belo Monte no município, o que gerou uma ação empresarial de 

cadastramento e realocação desta população que não levou em 

consideração as relações de convivência e de conflitos instituídas 

nestes territórios, incluindo os domínios das organizações 

criminosas, especialmente às ligadas ao tráfico e venda de drogas 

ilícitas. O processo de realocação territorial, sobretudo para os 

reassentamentos urbanos, desencadeou uma disputa pelo domínio 

dos novos espaços, o que resultou na produção de mais violência 

social, associada à atuação de milícias, com participação de policiais, 

que passaram a realizar o extermínio de pessoas em bairros da 

periferia de Altamira.   

Concomitantemente, a segurança pública não obteve 

investimento prévio à implantação da UHE e não foi contemplada 

como condicionante no licenciamento ambiental. O arranjo de 

investimento instituído foi a assinatura de um Termo de Cooperação 

entre NESA e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
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Social do Pará (SEGUP/PA), em maio de 2011, num valor original 

de R$ 110 milhões, dos quais R$ 45 milhões foram gastos 

unicamente com aquisição de um helicóptero para apoio aéreo às 

operações policiais, além da aquisição de equipamentos, reforma dos 

estabelecimentos da polícia civil e militar, assim como a construção 

de novos espaços, como a Unidade Integrada da Segurança Pública e 

o Centro de Recuperação Feminino, Masculino e Semiaberto. Os 

atrasos de cumprimento dos prazos deste pacto foram sucessivos e 

em nada afetaram a emissão das licenças ambientais, ainda hoje 

restando medidas previstas que não foram finalizadas, como o Centro 

de Recuperação. Além disso, o fato de quase metade do recurso ter 

sido gasto num único investimento, a compra de helicóptero, gerou a 

constatação de que todo o planejamento do fortalecimento da 

segurança pública foi feito sem a participação dos agentes e 

organizações locais, em especial do Conselho de Segurança Pública 

(CONSEG), ocasionando, no caso do helicóptero, a aquisição de um 

bem de alto custo que teve pouca serventia às demandas locais.  

O outro achado específico no município é a estrutura de 

governança territorial estabelecida com a implantação do Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS/Xingu). 

Este constitui-se num espaço de organização colegiada para 

gerenciamento de recursos financeiros e desenvolvimento de 

iniciativas do poder público, sociedade civil e empresas que 

promovam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade 

de vida da população de 11 municípios da região do Xingu, sendo 
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regulamentado pelo Decreto nº. 7.340/2010 e com alocação de 

recurso financeiro a encargo da NESA, que deve destinar R$ 500 

milhões para serem utilizados num prazo de 20 anos, conforme 

exigência do Edital de Concorrência nº. 06/2009 da ANEEL.   

Desde 2011, o comitê gestor do PDRS/Xingu desenvolve 

atividades periódicas, a maior parte de caráter mensal, de articulação 

dos membros do Comitê Gestor e também das Câmaras Técnicas que 

o compõem. O foco maior é o planejamento, a seleção e o 

monitoramento de projetos sociais que contemplem um dos quatro 

eixos temáticos do PDRS/Xingu (Ordenamento Territorial, 

Regularização Fundiária e Gestão Ambiental; Infraestrutura para o 

Desenvolvimento; Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; e 

Inclusão Social e Cidadania) e que sejam complementares às 

condicionantes do licenciamento ambiental.  

A análise de dados dos projetos sociais aprovados nos editais 

de seleção realizados entre 2011 e 2017, que têm como público-alvo 

as crianças e/ou os adolescentes, permitiu a compreensão de que o 

PDRS/Xingu vem atuando como um mecanismo complementar de 

investimento em políticas públicas e ações sociais para a melhoria 

das condições de vida de crianças e adolescentes na região, e visando 

ao atendimento de demandas sociais que não previam custeio no 

licenciamento ambiental e na lógica de investimento regular do 

Estado via planejamento orçamentário anual e plurianual. Nisso, 

existe uma predominância de atendimento de demandas 

educacionais, com maior hegemonia de questões ligadas à 
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infraestrutura escolar/universitária e à formação continuada dos 

profissionais da educação e outros sujeitos. Porém outros segmentos 

de políticas públicas, como Assistência social, Saúde, Segurança 

Pública, Esporte e Lazer, possuem projetos sociais destinados, 

principalmente, à melhoria da infraestrutura dos serviços, como a 

construção da estruturação física do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Altamira, também aproveitado por outros 

conselhos setoriais, e do Conselho Tutelar de Direitos de Altamira, 

ambos já concluídos, assim como a construção do Centro de Apoio 

Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD) e do Centro de Apoio 

Psicossocial (CAPS), porém apenas o segundo está em andamento, 

estando o primeiro paralisado até o momento.  

 

4.2.3. Itaituba 

No município de Itaituba, o primeiro achado específico 

identificado foi o modo como as empresas e o poder público 

produziram relacionamento e a comunicação com as comunidades 

potencialmente impactadas pelos projetos hidrelétricos. Estas ações 

foram majoritariamente realizadas pelo Grupo de Estudo Tapajós, 

entidade criada para concluir os estudos de viabilidade econômica e 

de impactos ambientais das usinas de São Luiz do Tapajós e Jatobá, 

no rio Tapajós, formada por um consórcio de empresas de construção 

civil. Dentro dela, constituiu-se o projeto de comunicação e interação 

social Diálogos Tapajós, que objetivava o intercâmbio continuado de 
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informações entre os responsáveis pelos estudos das hidrelétricas e a 

sociedade local.  

As críticas ao processo de interação com as comunidades 

locais remetem a dois aspectos centrais. O primeiro diz respeito à 

condução da relação de modo a gerar conflitos e inseguranças nas 

comunidades, pois, por um lado, houve acirramento da divisão entre 

os que se posicionavam favorável ou contrariamente às hidrelétricas, 

as quais geraram rupturas ou dificuldades de manutenção de vínculos 

comunitários. Por outro lado, a falta de repasse de informações 

adequadas sobre como se daria a remoção ou não das famílias 

também ocasionou preocupação social a respeito do futuro dos 

indivíduos, famílias e comunidades, sobretudo com o receio de uma 

inadaptação à realocação para o espaço urbano e dos danos gerados 

às relações sociais e com a natureza.  

O segundo elemento foi a ausência de mecanismos 

adequados de participação e escuta de membros das comunidades e 

da sociedade local, incluindo as crianças e os adolescentes, durante o 

processo de diálogo estabelecido pelas entidades acima referidas e o 

poder público. Nesse contexto, os povos e comunidades tradicionais 

ouvidos pela equipe do projeto reiteradamente colocaram a 

reclamação de que em nenhum momento houve a realização de 

procedimento de consulta aos membros de povos indígenas, 

comunidades ribeirinhas e extrativistas, que existem no território, de 

modo a considerar seus posicionamentos sobre a UHE Tapajós e os 

impactos relacionados. Isto abarcou não apenas a UHE, mas também 
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os empreendimentos portuários, rodoviários e minerários, em 

operação ou planejados, que igualmente não tiveram ação do Estado 

de materialização de processos de consulta. 

Um outro achado da pesquisa desenvolvida no município foi 

a experiência de governança territorial do Território de Cooperação 

Educacional do Tapajós, no contexto de implantação da Agenda de 

Desenvolvimento Territorial (ADT). A ADT consistiu num 

diagnóstico dos aspectos históricos, socioeconômicos, culturais, 

ambientais e territoriais da região do Tapajós e a consequente 

construção de um Plano Plurianual Regional do Tapajós 

(PPAR/Tapajós). 

No contexto das reuniões interinstitucionais para a 

construção do PPAR/Tapajós, ocorridas entre outubro de 2013 e 

fevereiro de 2014, o Ministério da Educação (MEC) foi chamado a 

se envolver com a discussão, e apresentou a proposta de organização 

do Território de Cooperação Educacional do Tapajós (TCE/Tapajós), 

com foco central na articulação entre as secretarias municipais de 

educação (integrantes do Consórcio Tapajós), a Secretaria de Estado 

de Educação do Pará (SEDUC), a Associação dos Municípios da 

Transamazônica (AMUT), a Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA), o MPOG e o MEC, visando à proposição do Plano 

Regional de Educação e dos Planos Municipais de Educação.       

Em termos práticos, entre os anos de 2014 e 2015, foram 

realizadas três oficinas entre os agentes envolvidos. A primeira 

ocorreu em Itaituba, entre os dias 6 e 7 de novembro de 2015, para 
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planejamento de ações conjuntas entre os sistemas de ensino da 

região do Tapajós. Nela, um dos principais focos foi a construção de 

metas educacionais e das competências institucionais para o Plano 

Regional de Educação, além da mobilização para a elaboração dos 

diagnósticos locais e dos Planos Municipais de Educação. Outras 

duas oficinas, denominadas Oficina sobre Planos de Carreira e 

Remuneração (PCRs) na Região do Tapajós, nas etapas um e dois, 

ocorreram entre os dias 10 e 11 de setembro de 2015, e 16 e 17 de 

novembro de 2015, em Santarém. Em ambas, o trabalho de 

elaboração dos planos de carreira e remuneração dos profissionais da 

educação visou à capacitação dos participantes e a construção de 

medidas para a melhoria da estrutura de carreira vigente em cada 

município e num plano regional. 

No entanto, o TCE/Tapajós não conseguiu continuar a 

articulação dos atores envolvidos, sobretudo do governo federal, 

após o arquivamento do licenciamento ambiental da UHE São Luiz 

do Tapajós, em 2016. Isto demonstra o quanto a ausência de 

institucionalidade e as mudanças de prioridades podem afetar uma 

iniciativa que ainda estava começando a estruturar os produtos do 

planejamento territorial da educação. 
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5. A responsabilidade compartilhada pela proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes e o papel 
das empresas  
  

 onfor e esta ele e  a  onstitui  o  ederal e o  statuto 

da  rian a e do  doles ente   stado  fa  lia e so iedade s o 

respons veis pela prote  o de  rian as e adoles entes.  inda que as 

o riga ões de  ada ator seja  diferentes  todos s o respons veis por 

garantir o direito   vida    sa de    ali enta  o    edu a  o  ao la er  

  profissionali a  o     ultura    dignidade  ao respeito    li erdade e 

   onviv n ia fa iliar e  o unit ria das  rian as e adoles entes  

alé  de  olo  -los a salvo de toda for a de neglig n ia  

dis ri ina  o  e plora  o  viol n ia   rueldade e opress o.  

Enquanto integrantes da sociedade, as empresas são 

responsáveis por fazer sua parte na responsabilidade pela proteção 

dos direitos de crianças e adolescentes. No caso de obras e 

empreendimentos, seu papel é extremamente relevante, considerando 

que muitas vezes não são parte do território impactado e nele chegam 

com grande contingente de trabalhadores e, com isso, novas 

demandas por serviços públicos, lazer etc. Além disso, a depender do 

tipo de operação, as empresas permanecerão nesses territórios por 

muitos anos.  

A análise da jurisprudência realizada nessa pesquisa teve 

como objetivo identificar precedentes sobre como a responsabilidade 

das empresas em relação aos impactos causados por suas atividades 
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nos direitos das populações do entorno, especialmente no que se 

refere a direitos de crianças e adolescentes, vem sendo redefinida a 

partir de atuação dos órgãos do Poder Judiciário, especialmente os 

Tribunais cíveis e do Trabalho. Com isso, buscou-se identificar os 

elementos e as razões para se responsabilizar empresas pelos riscos, 

impactos e violações causadas aos direitos de crianças e adolescentes 

pelos negócios, e assim oferecer parâmetros para que empresas 

realizem sua obrigação considerando a responsabilidade 

compartilhada pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes.  

O cumprimento da previsão legal por parte das empresas, 

assim como dos demais atores, é imperativo do ponto de vista 

jurídico. Assim, ainda que a análise de jurisprudência seja capaz de 

identificar precedentes de responsabilização em situações fáticas em 

que já houve violação de direitos de crianças e adolescentes, tais 

casos, dentro do escopo desta pesquisa, devem ser compreendidos 

como direcionamentos para ações preventivas das empresas para que 

sejam tomadas medidas capazes de evitar futuras violações de 

direitos decorrentes das suas atividades. 

Assim, conforme dispõem as normas brasileiras acima 

mencionadas, as empresas são responsáveis pela proteção de crianças 

e adolescentes, assim como os demais atores, e devem garantir a 

prioridade absoluta de seus direitos nos contextos em que atuam. 

Apesar desses conceitos, ainda existiam muitas dúvidas acerca do 

limite da responsabilidade das empresas pelos direitos das pessoas 

por elas impactadas. 
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No entanto, desde 2011, com a aprovação dos Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (PO) pelo 

Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a responsabilidade das empresas foi reordenada, uma vez 

que se passou a compreender que o respeito aos direitos humanos é 

obrigatório e é apenas o padrão mínimo de conduta esperado das 

empresas pela sociedade e pelo Estado. Dessa forma, as empresas 

passaram a ter o dever de adotar políticas e procedimentos para 

garantir que suas atividades e relações comerciais não violem os 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluídos os 

direitos de crianças e adolescentes. 
 

A proteção dos direitos humanos não pode ser 
interpretada como uma faculdade ou mera 
responsabilidade social voluntária. Ela deve 
estar no cerne de todo e qualquer processo 
decisório do negócio. No atual estágio 
civilizatório, é intolerável que a atividade 
econômica possa sacrificar a dignidade humana 
em prol de resultados financeiros. Ou seja, o 
respeito aos direitos humanos deve ser premissa 
em qualquer processo decisório (PFDC/MPF, 
2018, p. 5).  

 
Essa responsabilidade de respeitar os direitos humanos, 

portanto, ultrapassa os limites internos da empresa – como os 

relacionados aos seus próprios empregados – e alcança todos os 

impactos vinculados às suas operações e relações comerciais, tais 

como as alterações socioeconômicas provocadas nas comunidades do 
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entorno e a regularidade trabalhista dos empregados de seus 

fornecedores. 

De acordo com os PO, as empresas são responsáveis por 

impactos negativos aos direitos humanos de acordo com o seu 

envolvimento: 

a) Causa: suas atividades provocam diretamente os 

impactos negativos nos direitos humanos, ou seja, há 

nexo de causalidade entre o impacto e a ação da 

empresa. 

b) Contribuição: as atividades da empresa, somadas a 

outros atores e/ou fatores, contribuem para um impacto 

negativo ou, ainda, a empresa cria condições para que 

terceiros gerem impactos negativos (ex.: pressionando, 

financiando, etc.). 

c) Conexão: a empresa está envolvida em um impacto em 

direitos humanos por meio de uma relação comercial 

ligada às suas atividades, produtos ou serviços, 

independentemente de sua contribuição. 

Para compreender a aplicação da legislação brasileira de 

proteção dos direitos da criança e do adolescente, bem como 

verificar a aplicação dos PO pelo Poder Judiciário, foram levantadas 

palavras-chave, selecionadas com base em expertise anterior e 

reuniões de equipe, para serem procuradas nos mecanismos de busca 

dos Tribunais.  
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Nos Tribunais de Justiça de todos os estados brasileiros e no 

Superior Tribunal de Justiça, os termos utilizados nas buscas foram: 

crianças ou adolescentes; empresa e violação; obra ou 

empreendimento; trabalho infantil; e prostituição infantil 11 . Nos 

Tribunais Regionais do Trabalho de todas as regiões e no Tribunal 

Superior do Trabalho foram procuradas as expressões: trabalho 

infantil; prostituição infantil; e exploração sexual. 

Foram encontradas ao todo 3.921 decisões colegiadas dos 

Tribunais, das quais 125 foram selecionadas para análise. A seleção 

das decisões que seriam objeto de análise se deu: (i) pelo recorte 

temporal de decisões do período de janeiro de 2008 a março de 2018; 

e (ii) pela pertinência do conteúdo do acórdão com o objetivo da 

pesquisa, isto é, as decisões que efetivamente tratam da relação entre 

direitos de crianças e adolescentes e as atividades empresariais. 

 s a ões sele ionadas fora   lassifi adas e  “tra alho”  

“ adeia produtiva”  “entorno” e “ onsu o”   o  o o jetivo de 

identificar o tipo de envolvimento da empresa com o impacto 

negativo causado aos direitos de crianças e adolescentes e sua 

rela  o  o  o o jeto da de is o do tri unal. Por “tra alho”  fora  

consideradas as decisões cujo objeto era o ambiente de trabalho, 

                                                 
11 O presente relatório adota a e press o “e plora  o se ual” de  rian as e 
adolescentes, de acordo com o art. 227, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
para os casos em que crianças e adolescentes são explorados sexualmente com a 
intenção de se obter lucro ou benefício de qualquer espécie. A opção pela 
palavra- have “prostitui  o infantil” deve-se ao fato de ser usada como 
sinônimo de exploração sexual e será reproduzida doravante apenas em citações 
diretas aos acórdãos que a utilizarem. 
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entre eles: vínculo empregatício entre crianças/adolescentes e 

empresas; trabalho infantil; jovem-aprendiz, entre outros. Por 

“ adeia produtiva” fora  identifi adas as de isões que 

responsabilizavam empresas por impactos negativos causados por 

ter eiros   o  que   antinha  rela ões  o er iais. Por “entorno”  

considerou-se as decisões que tratavam de impactos gerados no 

território e nas comunidades próximos às atividades da empresa. Por 

fim, as rela ões de “ onsu o” fora  identifi adas  prin ipal ente  

por terem como regulamentação específica o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), Lei nº. 8.078/1990. 

Os  asos envolvendo “entorno” de onstrara  que  quando 

se trata da responsabilização de empresas privadas, prevalece a teoria 

da responsabilidade subjetiva, nos termos do artigo 927 do Código 

Civil de 200212. Isto é, para que haja responsabilização da empresa 

por impactos negativos ou violações no entorno, é necessária a 

comprovação de culpa do agente causador do dano. No entanto, vale 

ressaltar que há hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no 

parágrafo único do art. 927 do Código Civil - por exemplo quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem - que se aplicam às 

empresas. 

                                                 
12 “ rt. 927.  quele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
nature a  ris o para os direitos de outre ” (Brasil  2002a).  
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Há jurisprudências bastante nítidas no sentido de que existe a 

responsabilidade da empresa pela segurança, fiscalização e 

isolamento dos canteiros de obras. Nesses casos, ainda que 

desconsiderada a responsabilidade objetiva pelo tribunal, havia 

decisão acerca da responsabilidade empresarial tendo em vista que 

há culpa evidente quando a empresa age de forma negligente ao não 

atentar para a proteção adequada da área de obras. 

Entre os casos de entorno, destaca-se a Ação Civil Pública 

(ACP) promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás em 

face de um posto de combustíveis (TJ/GO, 2009), em que se 

entendeu que o empreendimento é responsável pelos danos 

suportados pela coletividade em função do funcionamento da loja de 

conveniência situada dentro do empreendimento, uma vez que o 

local permitia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas pelo 

público em geral, inclusive por menores de 18 anos, em evidente 

descumprimento de normas de proteção à criança e ao adolescente. 

Segundo o acórdão, restaram demonstradas provas da venda de 

bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e da exploração sexual 

infantil na loja de conveniência do posto de combustíveis, o que recai 

na violação do previsto no artigo 258 do ECA13. 

                                                 
13 “ rt. 258. Dei ar o respons vel pelo esta ele i ento ou o e pres rio de 
observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos 
locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo: Pena - multa de três 
a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária 
poder  deter inar o fe ha ento do esta ele i ento por até quin e dias” 
(Brasil, 1990a). 
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Ainda se tratando de entorno, presume-se o nexo causal nos 

casos em que a execução de obra e empreendimento tem 

repercussões de riscos às comunidades vizinhas que ficam próximas 

à construção do empreendimento. Os tribunais entendem que, nesses 

casos, surge o liame de causalidade entre o acontecimento e o 

possível dano atribuído à empresa responsável. 

Quando se trata de “entorno”  poré , os agentes são 

empresas públicas ou empresas privadas concessionárias de serviços 

públicos, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual a responsabilidade da concessionária é objetiva – fundada na 

desnecessidade de o lesado provar a existência de culpa pessoal do 

agente ou, em sentido estrito, do serviço. De acordo com os 

tribunais, para o reconhecimento do dever de indenizar bastam: (i) a 

ocorrência de fato, assim considerado como qualquer conduta 

comissiva ou omissiva específica, legítima ou ilegítima, singular ou 

coletiva, atribuível à concessionária; (ii) o dano decorrente da 

atividade desenvolvida; (iii) a existência de nexo de causalidade 

entre aquele fato e esse dano. 

Nas de isões dos tri unais envolvendo “tra alho”  no que di  

respeito aos direitos de crianças e adolescentes, o recorte buscou 

analisar as decisões do Poder Judiciário acerca de relações de 

trabalho envolvendo a atividade da própria empresa, excluídos os 

casos em que os direitos trabalhistas são questionados no âmbito da 

cadeia produtiva. Dessa forma, buscou-se compreender a aplicação 

do PO 13 (ONU, 2011a), segundo o qual a responsabilidade de 
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respeitar os direitos humanos exige que as empresas evitem que suas 

próprias atividades gerem impactos negativos sobre direitos humanos 

ou para estes contribuam, bem como enfrentem essas consequências 

quando vierem a ocorrer. Isto é, verificar nos casos de trabalho 

infantil, principalmente, o que os precedentes jurisprudenciais 

indicam como responsabilidade das empresas em respeitar os direitos 

humanos. 

Nesse tema, a jurisprudência é bastante consolidada no 

sentido de que o arcabouço normativo nacional e internacional que 

possui caráter protetivo, de evitar o trabalho infantil, já foi violado 

nos casos em julgamento e, como consequência, cabe ao Poder 

Judiciário, em certos casos, decidir sobre os efeitos no mundo 

jurídico do trabalho infantil ilegal, pela impossibilidade de devolução 

das partes ao status quo ante. 

Diante disso, as decisões vão no sentido de considerar que o 

trabalho realizado por crianças e adolescentes, ainda que proibido, 

deve ser compensado e, assim, todos os direitos a ele inerentes são 

devidos, inclusive emissão/anotação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), a fim de proteger o trabalho infanto-

adolescente e evitar o enriquecimento sem causa por parte do 

tomador dos serviços. 

Quanto aos fundamentos de responsabilização para os casos 

de trabalho infantil, prevalece a Teoria do Risco, extraída do 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002. Nesse 

sentido, o pressuposto, portanto, é que a empresa que utiliza trabalho 
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infantil comete ato ilícito. Ademais, entende que crianças e 

adolescentes, por sua condição peculiar de desenvolvimento, são 

considerados vulneráveis, de modo que diversas atividades laborais 

permitidas para maiores de 18 anos lhes são proibidas – conforme 

Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP)14 – e os 

expõem a situações de risco. 

 s jurisprud n ias envolvendo “ adeia produtiva” trata  de 

impactos negativos ou violações de direitos que ocorrem nas 

entidades com as quais a empresa tem uma relação comercial direta 

ou indireta e que (i) fornecem produtos ou serviços que contribuem 

para os produtos ou serviços da própria empresa ou (ii) recebem 

produtos ou serviços da empresa (FGV, 2017). 

Os principais critérios para configuração de culpa e, 

portanto, do dever de reparar os danos causados, ocorrem quando a 

empresa age com culpa in eligendo e culpa in vigilando em relação 

aos prestadores de serviços e cadeira produtiva, inclusive no uso de 

mão de obra infantil por parte destes. Isto é, a empresa é omissa ou 

negligente quanto à escolha e fiscalização dos prestadores de serviço 

que violam direitos de crianças e adolescentes. 

                                                 
14 A Lista TIP foi regulamentada pelo Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008, 
que busca definir o detalhamento da compreensão e contextualização nacional 
do que está descrito na Convenção 182 da OIT como piores formas de trabalho 
infantil.   dis iplina que: “ rt. 2o Fica proibido o trabalho do menor de dezoito 
anos nas atividades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste 
de reto” (Brasil  2008). 
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De forma geral, as decisões argumentam que as empresas 

se movem por fatores meramente econômicos para definir os atores 

de sua cadeia produtiva. Contudo, de acordo com a jurisprudência 

analisada, a empresa não pode beneficiar-se economicamente da sua 

negligência e falta de comprometimento com a fiscalização dos 

serviços que lhe são prestados. 

Nesse tipo de relação comercial, também há precedentes 

que argumentam no sentido de que a assimetria de poder econômico 

entre empresa contratante e seus fornecedores pode incentivar o uso 

de mão de obra infantil e o trabalho em condições análogas à de 

escravo, para que os fornecedores consigam cumprir as obrigações 

contratuais assumidas. Nesses casos, o dever de reparar da empresa 

contratante deve-se, principalmente, pela violação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e livre 

iniciativa. 

Nas de isões envolvendo “ onsu o”  isto é  aquelas  ujo 

principal fundamento legal é o CDC, prevalece a regra, justamente 

pelo fato de se observar uma vulnerabilidade do consumidor, de que 

a responsabilidade do fornecedor é objetiva.  

De acordo com essa lei, considera-se consumidora toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final (art. 2º). O CDC reconhece a vulnerabilidade 
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do consumidor no mercado de consumo, em consonância com a 

Resolução nº. 39/248 da ONU15.  

Quando se trata de direitos de crianças e adolescentes, assim 

como outros grupos tidos como hipervulneráveis,16 o artigo 39 CDC 

reforça o cuidado necessário por parte dos fornecedores, in verbis: 
 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV 
- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços (Brasil, 
1990b). 

 

A maioria dos casos analisados dizia respeito a 

estabelecimentos comerciais que oferecem áreas de lazer e recreação 

para crianças e, com isso, promovem um incremento na atividade 

comercial. Tendo em vista este incremento, foi reiteradamente 

afirmado nas decisões judiciais que as empresas respondem 

objetivamente pelas falhas na prestação dos serviços. 

 

 

 

                                                 
15 A Resolução da ONU n°. 39/248 de 16 de abril de 1985 traz diretrizes sobre a 
proteção ao consumidor para os Estados-membro. O texto completo está 
disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm  
16  Utiliza-se o ter o “hipervulner veis” para os  onsu idores que  por sua 
condição de vulnerabilidade social, merecem mais cuidado por parte dos 
fornecedores do que os consumidores em geral, já considerados vulneráveis. 
São exemplos de consumidores hipervulneráveis as crianças e os idosos. 
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5.1. Estudos de caso 

No contexto da análise de jurisprudência, foram realizados 

dois estudos de caso acerca da responsabilização de empresas por 

violações de direitos de crianças e adolescentes. 

O primeiro, de responsabilização da empresa de alimentos 

pela existência de trabalho infantil na apanha de aves, via análise da 

ACP n°. 0004110-39.2011.5.12.0053. 

Em 08 de dezembro de 2011, a Seara Alimentos S.A. foi 

autuada pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina 

(MPT/SC) – Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região – na 

unidade fabril de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, por 

irregularidades trabalhistas. O MPT/SC ajuizou ACP com pedido 

liminar em face da Seara, postulando fosse: (i) exercida efetiva 

fiscalização a fim de coibir a contratação de menores de 18 anos nas 

atividades de apanha de aves, em trabalho noturno ou que os 

impossibilite de comparecer ao ensino regular, sob pena de multa no 

valor de R$10.000,00 por trabalhador infanto-adolescente contratado 

em desacordo com a legislação; (ii) inserida cláusula em contratos 

que firmar com terceiros, intervenientes ou compromissária, que 

vede o trabalho de menores de 18 anos na apanha, noturnos ou que 

impossibilite o comparecimento em ensino regular, sob pena de 

imediata rescisão contratual, sob pena de multa de R$100.000,00 em 

relação aos contratos firmados em desacordo; e, (iii) condenar ao 
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pagamento de R$ 1.000.000,00 a título de reparação por danos 

morais coletivos causados aos trabalhadores infanto-adolescentes. 

A ACP decorreu dos Inquéritos Civis nº. 73/2011 e nº. 

98/2011 instaurados após denúncia de que empresas terceirizadas da 

Seara, responsáveis por recolher e transportar as aves até a fábrica da 

empresa em Forquilhinha, usavam o trabalho infantil. De acordo com 

as provas apresentadas pelo MPT/SC, as crianças eram contratadas 

por empresas parceiras da Seara para fa er a  ha ada “apanha do 

frango”. Tal atividade  que o orria in lusive no per odo noturno  

consiste em capturar os animais com as mãos e colocá-los dentro de 

caixas que são transportadas de caminhão até os frigoríficos. 

A decisão de mérito foi proferida apenas em 31 de março de 

2015 pela Juíza da 3ª Vara do Trabalho de Criciúma, Miriam Maria 

D’ gostini. De a ordo  o  a senten a  n o h  de se falar e  

responsabilidade subjetiva, mas sim objetiva, entre a Seara e os 

contratos firmados com seus parceiros comerciais, uma vez que a 

e presa é “interessada direta na realização bem-sucedida dos 

serviços  prestados por ter eiri a  o” (3ª Vara do Trabalho de 

Criciúma, 2015). 

Diante da sentença da Juíza do Trabalho que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos do MPT/SC, a Seara interpôs 

Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª 

Região (Santa Catarina) em 04 de abril de 2016. 

A Desembargadora Relatora, Lília Leonor Abreu, julgou o 

Recurso Ordinário em 30 de agosto de 2016. No mérito, com base na 
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argumentação acerca da responsabilidade subsidiária da Seara 

apresentada pela Juíza do Trabalho na sentença, concluiu: 

 
Comungo do entendimento da douta 
Magistrada, de que a ré foi omissa com relação 
às obrigações contratuais com as empresas 
terceirizadas, no que se refere à proteção da 
saúde e desenvolvimento do trabalhador menor. 
Não há prova nos autos de qualquer ação 
preventiva ou punitiva (TRT12, 2006, p. 9). 
 

O Tribunal também foi ao encontro do decidido em 1º grau 

quanto à responsabilidade subsidiária da Seara em relação aos 

serviços prestados pelas empresas de apanha de aves, uma vez que, 

conforme o acórdão, a empresa admitiu na sua contestação ser 

tomadora dos serviços prestados pelas empresas de apanha de aves, 

bem como que possuía controle e acesso a vasto material relativo às 

informações funcionais dos empregados contratados pelas parceiras. 

Diante da denegação do recurso, a Seara apresentou, em 

02/12/2016, Agravo de Instrumento, recebido pelo TRT e 

encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 07 de 

dezembro de 2016. Os autos do processo foram remetidos ao TST 

apenas em 07 de julho de 2017 e, desde 03 de maio de 2018, 

encontram-se conclusos para voto/decisão no Gabinete do Ministro 

Alexandre Luiz Ramos. 
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A síntese abaixo aponta os principais fundamentos 

jurídicos e obrigações da condenação imposta pelo Poder Judiciário 

nesse processo. 

 Fundamentos para a responsabilização da empresa: 

● Responsabilidade objetiva da empresa sobre os 

contratos firmados com seus parceiros 

comerciais, uma vez que é interessada direta na 

realização bem-sucedida dos serviços prestados 

por terceirização; 

● O inadimplemento das obrigações trabalhistas, 

por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos 

serviços quanto àquelas obrigações; 

● Devido ao tamanho e ao porte econômico da 

empresa, conclui-se pela condição de proceder a 

verificação detalhada das contratações firmadas 

com as terceirizadas, ainda mais quando possui 

acesso aos registros funcionais dos empregados 

destas; 

● O fato de o objeto do contrato de parceria ou de 

prestação de serviços ser importante na logística 

produtiva da empresa, faz com que a empresa 

deva ter idêntica atenção e cuidados que teria na 

execução de serviços contratados, caso fossem 
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realizados diretamente no ambiente físico de sua 

empresa; 

● Caracteriza-se a culpa in vigilando e in eligendo 

da empresa na sua obrigação de policiar os 

contratos firmados com as terceirizadas, 

principalmente por não agir de forma preventiva e 

punitivamente quando da existência de explícito 

desrespeito legal na execução dos contratos 

firmados. 

Obrigações de fazer previstas nas decisões do Poder 

Judiciário: 

● Inserir cláusula em contratos que firmar com 

terceiros, intervenientes ou compromissários, que 

vede o trabalho de menores de idade, sob pena de 

imediata rescisão contratual; 

● Exercer efetiva fiscalização a fim de coibir a 

contratação de menores de idade nas atividades 

realizadas por prestadores de serviço. 

No segundo estudo de caso, de responsabilização da empresa 

por exploração sexual em embarcações, analisou-se a ACP nº. 

0000252-70.2016.5.08.0009 e a atuação do Ministério Público do 

Trabalho do Pará (MPT/PA) previamente ao ajuizamento da ação. 

De acordo com o MPT/PA, em 2012, foi firmado com o 

Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA) o Acordo de 

Cooperação Técnica, Científica e Operacional n°. 003/2012, com 
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vistas à erradicação do trabalho infantil e à promoção de adequada 

proteção ao trabalho no Estado do Pará, no meio urbano e rural, com 

a finalidade de unirem esforços na apuração de denúncias de 

irregularidades ligadas ao trabalho infantil, dentre as quais cita-se a 

região do Marajó. 

Após denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes no rio Tajapuru, em 2013, foi realizada uma série de 

ações direcionadas à orientação e conscientização dos proprietários 

de empresas de navegação e seus respectivos trabalhadores sobre os 

temas do trabalho infantil e da exploração sexual infantil nos rios do 

Marajó, conforme narrado pelo MPT/PA nos autos da ACP nº. 

0000252-70.2016.5.08.0009. O órgão afirmou, ainda, que a ação 

abrangeu, em um primeiro momento, a ampla participação das 

empresas de navegação e trabalhadores tripulantes; num segundo 

momento, foram alvo os polos municipais afetados, incluídos aí os 

ribeirinhos atingidos. 

No bojo das primeiras ações realizadas, em audiência com as 

principais empresas de navegação de transportes de cargas e de 

passageiros que atuam na região, em julho de 2014 o MPT/PA 

expediu Notificações Recomendatórias para as empresas, visando à 

prevenção da exploração do trabalho da criança e do adolescente, o 

que inclui a exploração sexual. O documento – que tinha como 

fundamentos legais os arts. 7º, XXXIII, e 227 da Constituição 

Federal de 1988, arts. 5º e 244-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e as Convenções da OIT n.ºs 138 e 183 – determinava 
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que o não atendimento das recomendações implicaria a tomada de 

medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

A empresa J. Sabino Filho & Cia Ltda., participante da etapa 

das audiências e uma das destinatárias da notificação recomendatória 

do MPT/PA, no entanto, teve empregados presos em flagrante pela 

Polícia Civil de Melgaço, em fevereiro de 2015, por permitirem a 

entrada de crianças e adolescentes em embarcação da empresa, as 

quais foram exploradas sexualmente, conforme circunstâncias e 

provas encontradas, tais como uma sacola de preservativos junto a 

uma das vítimas. 

 
[...] na ocasião foram flagradas diversas 
"canoas" atracadas à embarcação e vários 
menores de idade circulando no local, contudo 
antes da entrada dos policiais na embarcação, a 
tripulação, percebendo a aproximação da lancha 
da polícia civil começou a desatracar as canoas, 
mas ainda assim, no momento da abordagem, 
foram encontradas duas garotas escondidas 
embaixo de um dos caminhões transportados, 
uma delas de 11 (onze) anos de idade (7ª Vara 
do Trabalho de Belém/PA, 2017, p. 4). 

 
O MPT/PA ajuizou a ACP n.º 0000252-70.2016.5.08.0009, 

em 25 de fevereiro de 2016, em face de J. Sabino Filho & Cia Ltda, 

afirmando que a empresa, ao ser flagrada descumprindo a notificação 

recomendatória, contribuiu para a relação de trabalho ilícito e 

degradante que ofende não somente a direitos individuais do lesado, 
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mas também, e fundamentalmente, aos interesses difusos de toda a 

sociedade brasileira. 

Em 8 de abril de 2016, a Juíza do Trabalho, Elinay Almeida 

Ferreira de Melo, proferiu decisão interlocutória que concedeu a 

liminar requerida pelo MPT para: (i) Não permitir ou tolerar a 

aproximação, o embarque e a permanência de menores de 18 anos de 

idade, em embarcações de carga, sob qualquer circunstância, 

devendo-se restringir o embarque apenas aos trabalhadores que 

prestam serviço à empresa, devidamente contratados e informados 

perante a capitania dos portos competente em documento próprio ou 

caso se trate de embarcação de transporte de passageiros, não 

permitir ou tolerar a aproximação, o embarque e a permanência de 

menores de 18 anos de idade em situação de trabalho, a exemplo de 

venda de produtos de qualquer natureza, ainda que acompanhados 

dos responsáveis legais, devendo-se restringir o embarque apenas aos 

trabalhadores que prestam serviço à empresa, devidamente 

contratados, e aos passageiros informados perante a capitania dos 

portos competente em documento próprio; (ii) Fixação de pena 

pecuniária, em caso de descumprimento futuro de qualquer das 

obrigações impostas, consistente em multa de R$ 100.000,00. 

 
[...] especialmente na área de atuação da 
reclamada [J. Sabino Filho & Cia Ltda.], eis 
que o local onde trafegam suas embarcações é 
rota conhecida por tais práticas ilícitas, como 
amplamente divulgada em nossa mídia local. 
Inclusive porque, numa ponderação de 
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princípios, a livre iniciativa esbarra na proteção 
integral do menor, especialmente porque esta 
submete-se aos valores sociais do trabalho e do 
interesse coletivo, claramente desrespeitados 
pela reclamada (7ª Vara do Trabalho de 
Belém/PA, 2017, p. 8). 

  
A sentença de primeiro grau, também da Juíza do Trabalho 

Elinay Almeida Ferreira De Melo, foi publicada em 2 de março de 

2017. De acordo com o entendimento da magistrada, é necessário 

compreender que os fatos apresentados violam o previsto na 

Convenção n. 182 da OIT sobre a Proibição das Piores Formas de 

Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto Federal nº 3.597/2000. O 

artigo 3º da Convenção define que a expressão “piores formas de 

trabalho infantil” abrange a utilização, o recrutamento ou a oferta de 

crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações 

pornográficas. 

Por entender que a conduta da empresa de embarcações 

favoreceu a propagação da exploração sexual de crianças e 

adolescentes, e que esta não deve se eximir de tal responsabilidade, 

uma vez que o princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente deve prevalecer sobre o princípio da livre iniciativa, no 

caso concreto a Juíza condenou a empresa nas obrigações já 

concedidas em sede de liminar. Ainda, a título de reparação por 

danos morais coletivos, entendendo comprovado o nexo de 

causalidade entre a conduta da empresa J. Sabino Filho & Cia Ltda. e 

o prejuízo imaterial suportado por crianças e adolescentes e 
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trabalhadores, com fundamento jurídico no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal combinados com os artigos 186, 927 e 944 

do Código Civil. Assim, fixou o valor de indenização em R$ 

500.000,00, a ser revertida, preferencialmente, à sociedade lesada 

(região de Melgaço-PA). 

A síntese abaixo aponta os principais fundamentos 

jurídicos e obrigações da condenação imposta pelo Poder Judiciário 

nesse processo. 

Obrigações presentes na Notificação Recomendatória: 

● Conscientizar, mediante palestras e reuniões 

periódicas, os trabalhadores da empresa e 

terceiros sobre as obrigações da empresa em 

relação aos direitos de crianças e adolescentes, 

inclusive relativo à exploração sexual; 

● Incluir avisos no local de atuação, que garanta 

ampla visualização pelos trabalhadores, alertando 

sobre violações de direitos de crianças e 

adolescentes e contendo os telefones para a 

realização das denúncias, nos moldes da Lei 

Federal nº. 11.577/2007;  

● Quando possível, guarnecer a empresa com 

ferramentas de segurança, tais como sistema de 

localização via satélite, instalação de câmeras de 

vídeos com armazenamento remoto e/ou 

contratação de serviços de vigilância por empresa 
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especializada, para fiscalizar e prevenir a 

ocorrência de violações de direitos. 

Fundamentos para a responsabilização da empresa: 

● A responsabilidade da empresa decorre do fato de 

sua conduta ter favorecido a propagação da 

exploração sexual de crianças e adolescentes; 

● Numa ponderação de princípios, a livre iniciativa 

esbarra na proteção integral da criança e do 

adolescente, o que justifica a necessidade de a 

empresa atuar de forma preventiva e, em não 

cumprindo com as obrigações, ser 

responsabilizada pelas violações decorrentes da 

sua omissão; 

● A empresa, por ser detentora do poder econômico 

e responsável pelos atos de seus empregados, 

contribui diretamente para a violação de direitos 

de crianças e adolescentes quando se encontra em 

desconformidade com os princípios 

constitucionais da dignidade humana, da função 

social da propriedade, do meio ambiente do 

trabalho e do microssistema de proteção à criança 

e adolescente; 

● Há reparação por danos morais coletivos, quando 

comprovado o nexo de causalidade entre a 

conduta da empresa e o prejuízo imaterial 
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suportado por crianças e adolescentes e 

trabalhadores. 

A análise de precedentes jurisprudenciais selecionados 

permitiu identificar as razões de decidir (ratio decidendi) do Poder 

Judiciário nos casos em que se discutia a responsabilização das 

empresas por impactos negativos ou violações de direitos de crianças 

e adolescentes. Apesar dos PO não serem citados diretamente nas 

decisões analisadas, a aplicação do arcabouço normativo brasileiro 

para proteção de crianças e adolescentes – artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lista TIP; 

entre outros – , especialmente no que diz respeito aos princípios da 

proteção integral, prioridade absoluta e responsabilidade 

compartilhada, vai ao encontro das diretrizes previstas pela ONU 

para a responsabilização de empresas por impactos negativos e 

violações de direitos humanos de grupos vulneráveis em suas 

operações e relações comerciais. 

O entendimento de que as empresas são atores-chave para 

proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, com 

base nas normas nacionais e internacionais, está reforçado em casos 

que tem como objeto a responsabilização de empresas por impactos 

negativos e violações no entorno da obra ou empreendimento; nas 

relações comerciais ao longo da cadeia produtiva; nas relações de 

emprego dentro da própria empresa; bem como nas relações em que 

menores de 18 anos são consumidores. Destaca-se abaixo, a título 

exemplificativo, o acórdão em que a Justiça Trabalhista reforça o 
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papel da empresa na responsabilidade compartilhada instituída pelo 

mandamento constitucional da proteção integral dos direitos de 

crianças e adolescentes. 

 
O réu [fazenda produtora de café] também não 
pode esquecer do lado social da empresa e de 
seu dever de conduta em impedir a adoção de 
práticas voltadas à degradação da infância e 
adolescência, já que esse dever não é de 
exclusividade do Estado, ou mesmo do 
empregador, mas estendido de um modo geral a 
toda sociedade, inclusive ao meeiro, parceiro, 
sócio, colaboradores, ou mesmo para empresas 
tomadoras de serviços terceirizados, consoante 
uníssona jurisprudência desta Justiça 
Especializada [trabalhista] (TST, 2016, p. 9). 

 
Nos casos envolvendo impactos negativos no entorno de 

obras e empreendimentos, foi verificado o entendimento de que a 

empresa é responsável pelos danos suportados pela coletividade em 

função do funcionamento, inclusive nos casos de aumento de 

exploração sexual. Quando se trata de cadeia produtiva, há 

precedentes no sentido de que a empresa não pode beneficiar-se 

economicamente da sua negligência e da falta de comprometimento 

com a fiscalização (culpa in eligendo e culpa in vigilando) dos 

serviços que lhe são prestados, tais como o uso de mão de obra 

infantil por parte dos fornecedores.  
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6. Planejamento de políticas públicas de crianças e 
adolescentes em territórios impactados por obras e 
empreendimentos  

 
A discussão sobre instrumentos normativos e de 

planejamento de políticas públicas em territórios impactados por 

obras e empreendimentos se coloca no contexto de necessidade de 

foco na prevenção de violações de direitos nestes cenários e nas 

possibilidades de antecipação do poder público ante os impactos 

vindouros com o início das obras e a migração de um grande 

contingente de trabalhadores. 

Como ponto central, a pesquisa constatou que não há 

instrumentos normativos ou quaisquer mecanismos de planejamento 

das políticas públicas nas áreas de assistência social, educação e 

saúde voltados a atender as especificidades dos territórios 

impactados por obras e empreendimentos, e, consequentemente, 

nenhuma iniciativa institucionalizada e prevista legalmente de 

proteção aos direitos de crianças e adolescentes nestes contextos.  

No contexto de cada obra, tem se dado um arranjo de 

governança diferenciado. Em Porto Velho, não houve um arranjo 

prévio à construção das UHE Santo Antônio e Jirau, iniciada em 

2008, mas diante das complicações no cumprimento das 

condicionantes, se criou, em 2017, um Grupo de Acompanhamento 

Social do Licenciamento Ambiental da UHE Santo Antônio. 

Coordenado pelo IBAMA, foram convidados a compor o grupo: 
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ANA; Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO); Fundação Oswaldo 

Cruz; Promotoria de Justiça do Ministério Público de Rondônia; 

Procuradoria da República em Rondônia; Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB/RO); Secretaria do Governo do Estado de 

Rondônia, Prefeitura Municipal de Porto Velho; Associação Rural de 

Jaci-Paraná; Associação de Moradores e Pescadores de Jaci-Paraná; 

Associação Comercial e Industrial de Jaci-Paraná (Acijap/RO); e as 

Associações de moradores dos reassentamentos construídos pela 

SAE17. No entanto, segundo relato de representante do MAB/RO, a 

participação de órgãos de governo tem sido baixa. E, com quase dois 

anos de atuação, o grupo nunca foi institucionalizado. 

No caso da UHE Belo Monte, o Governo Federal 

estabeleceu u a “ asa de Governo” (De reto n°. 7.577/2011), 

instalada em Altamira, por meio da qual a Casa Civil dialogou junto 

à sociedade civil, à NESA, ao Consórcio Belo Monte - consórcio dos 

onze municípios impactados - e ao Comitê Gestor do PDRS/Xingu18.  

Já na região do Tapajós, a articulação federal no contexto do 

planejamento das obras da UHE São Luiz do Tapajós se deu por 

                                                 
17 De acordo com notícia no site do Ibama, disponível em: 
https://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/927-usina-de-santo-antonio-
recebe-autorizacao-para-operar-na-cota-71-3-m. 
18 Segundo consta no site do MPOG, a Casa de Governo também monitora as 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) priorizadas na região 
do Xingu, como a pavimentação da Transamazônica, o Programa Luz para 
Todos, Minha Casa, Minha Vida e outras. Conferir no link: http://www.pac.gov.   
br/noticia/a979bf31 
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meio do Consórcio Intermunicipal do Tapajós. Nesse contexto, sob a 

coordenação do Ministério do Planejamento (MPOG), como já 

mencionado anteriormente, foi elaborada a Agenda de 

Desenvolvimento Territorial (ADT) do Tapajós e o Plano Plurianual 

Regional do Tapajós (PPAR/Tapajós) 2016-2019 para a região, que 

não chegaram a ser implementados em função do arquivamento do 

licenciamento da UHE e mudanças na gestão do MPOG. 

O levantamento feito identificou também que não há 

instrumentos normativos ou programas específicos no âmbito das 

políticas públicas de saúde, assistência social e educação que 

contemplem as especificidades dos territórios impactados por obras 

ou empreendimentos e, consequentemente, nenhuma política 

institucionalizada voltada à proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes nesses contextos. 

De forma geral, o planejamento da União, estados e 

municípios não prevê ações e nem orçamento diferenciado nas áreas 

de saúde, educação e assistência social para territórios que serão 

impactados por obras e empreendimentos. As iniciativas nesse 

sentido, quando acontecem, em geral ocorrem na etapa do 

licenciamento ambiental, quando os impactos sociais no território já 

estão em andamento com o fluxo de trabalhadores da obra. 

A desarticulação no planejamento junto às áreas sociais 

ocorre tanto no nível do governo federal, quanto nos estados e 

municípios. Um dos entrevistados ressalta, a respeito disso:  
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A informação de onde vai acontecer e que dia 
vai acontecer [a obra], pra nós, não chega [...]. 
Se você tem essa informação de tal fenômeno 
que vai alterar a dinâmica daqui a dois anos, 
essa informação deveria circular em todas as 
políticas públicas de governo para ele sinalizar 
como poderia melhorar sua performance, para 
fazer um enfrentamento dessa mudança de 
dinâmica de território. Até porque tem coisas 
que você faz no ano um, coisas que você faz no 
ano dois e coisas que você só precisa fazer no 
ano três. Então o próprio planejamento faria 
parte de um diálogo saudável e ele tem 
condição de fazer mudanças, de entrar como 
indicadores (entrevistada da SNAS/MDS, 
2018).  

 
Há que se apontar uma exceção à regra: a articulação 

ocorrida ante a previsão de construção da UHE São Luiz do Tapajós. 

No período prévio ao arquivamento do licenciamento da hidrelétrica, 

foi realizado amplo processo de articulação federativa e 

planejamento coordenado pelo MPOG junto ao Consórcio Tapajós19 

e com diversos órgãos dos governos federal e estadual. A iniciativa 

fazia parte de uma estratégia mais ampla do MPOG de enfoque no 

planejamento territorial participativo junto a consórcios públicos 

intermunicipais em todo o Brasil, e o Consórcio Tapajós era peça 

central nesse contexto, considerando tanto a perspectiva do início das 

obras da hidrelétrica, quanto às mudanças na dinâmica 

                                                 
19 Criado em 2013, o Consórcio Tapajós é um consórcio intermunicipal formado 
por seis municípios: Aveiro, Rurópolis, Itaituba, Trairão, Jacareacanga e Novo 
Progresso.  
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socioterritorial decorrentes de obras e empreendimentos já atuantes 

na região. Por meio de tal articulação, foi elaborada a ADT e o 

PPAR/Tapajós, mas a iniciativa foi descontinuada ante o 

arquivamento do processo do licenciamento e mudanças na estrutura 

do MPOG. Em consequência, o PPAR/Tapajós não foi incorporado 

ao PPA 2016-2019 da União e dos governos estadual e municipais. 

Quando se considera a possibilidade de se planejar prévia e 

efetivamente uma elevação de oferta de serviços públicos, 

contemplando ampliação da infraestrutura e das equipes das políticas 

de saúde, assistência social e educação nos territórios a serem 

impactados por obras, há entraves burocráticos de diversas ordens. 

A oferta de serviços públicos de saúde e assistência social 

nos estados e municípios é definida conforme seu perfil populacional 

e conta com cofinanciamento da União tanto para custeio de pessoal 

quanto para investimentos em infraestrutura, materiais, etc.. Há uma 

série de instrumentos normativos definindo as condições e critérios 

de repasse de recursos no contexto do Sistema Único da Saúde 

(SUS) e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Dessa 

forma, o tipo e a quantidade de serviços que serão ofertados e 

cofinanciados em qualquer município do país têm como base os 

dados populacionais do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizado de 10 em 10 anos, e atualizado de 

maneira estimativa a cada ano. Tal amarração significa que nos casos 

dos territórios impactados por obras, não há possibilidade de a oferta 

de serviços acompanhar a variação populacional sazonal decorrente 
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do fluxo de trabalhadores ao longo do intervalo dos 10 anos. Isto é, 

as regras de cofinanciamento dos serviços da saúde e da assistência 

social não permitem ampliação de repasses de recursos com base em 

estimativas, baseando-se exclusivamente no Censo, o que inviabiliza 

ampliação de repasses da União, mesmo com previsão de aumento 

populacional e de demanda pelos serviços. 

No que concerne à oferta de benefícios socioassistenciais, 

cabe ressaltar que o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico) identifica entre seus públicos 

prioritários os Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos 

(GPTEs), dentre os quais incluem-se as Famílias Atingidas por 

Empreendimentos de Infraestrutura20. Neste segmento, enquadram-se 

apenas as famílias removidas em função das obras, desconsiderando-

se no conceito de atingidos uma série de fatores que impactam direta 

e indiretamente nos modos de vida e de sustento das comunidades. 

Além disso, a inserção no CadÚnico não é garantia de que as 

                                                 
20 De acordo com o CadÚnico, Família Atingida por Empreendimentos de 
Infraestrutura é: “aquela que pre isa ser deslo ada de sua resid n ia devido   
construção de barragens, estradas, portos, aeroportos e outros empreendimentos 
de infraestrutura. A ausência de título legal de propriedade, vínculo de emprego 
ou formalização da ocupação não será critério para excluir famílias ou 
indivíduos do reconhecimento como atingido. Não se incluem nessa categoria 
os deslocados para construção de empreendimentos privados, como shopping 
centers e supermercados, nem atingidos por catástrofes naturais, como 
desli a entos e en hentes”. Mais infor a ões dispon veis e : 
https://www.mds.gov.br /webarquivos/arquivo/cadastro_unico/_filipeta_caduni 
co_periodo_eleitoral.pdf.  
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famílias efetivamente acessem benefício social, devido à limitação 

de recursos orçamentários. 

Quanto à análise dos instrumentos de planejamento da 

política de educação, a mesma aponta que há semelhanças em 

relação às políticas de assistência social e de saúde no tocante à 

questão do cofinanciamento dos serviços pela União, mas os critérios 

de repasse têm bases diferentes. De forma geral, em razão da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei Federal n. 9394/1996), 

os municípios são responsáveis pela educação infantil (creches e pré-

escola) e gradativamente devem assumir todo o ensino fundamental. 

Atualmente, a maior parte dos municípios estão atendendo aos anos 

iniciais – 1º ao 5º ano – e os estados os anos finais – 6º ao 9º. O 

ensino médio fica predominantemente sob responsabilidade dos 

estados, e a União é responsável pelas universidades, institutos 

federais e pela complementação dos valores do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Cabe pontuar que 

o ensino superior é de competência da União, mas pode também ser 

oferecido por estados e municípios, desde que estes já tenham 

atendido em sua totalidade os níveis pelos quais são responsáveis.  

O custeio para pagamento dos professores e demais 

profissionais da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e médio) é segmentado. A maior parte é bancada por 

estados e municípios, mas parte do valor é repassado pelo governo 

federal, via FUNDEB, de acordo com o número de estudantes do 

município ou do estado.  
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O Censo da Educação Básica, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) anualmente, sistematiza informações lançadas diretamente 

pelas secretarias estaduais e municipais de educação, tais como 

quantidade de alunos matriculados, infraestrutura das escolas, 

profissionais contratados, entre outras, que irão orientar o repasse de 

recursos do governo federal no ano seguinte. 

Esse arranjo define importantes parâmetros para a 

articulação federativa e a atuação das diferentes esferas de governo 

para organização e prestação dos serviços educacionais no país. 

Entretanto, no contexto de mudanças bruscas no perfil populacional 

municipal, como as que ocorrem com o fluxo de trabalhadores de 

obras de hidrelétricas, também não há nenhum mecanismo para 

adequação orçamentária para atendimento das demandas de 

matrículas ao longo do ano letivo. Isto é, o município só consegue 

atender os estudantes cujas matrículas foram feitas no ano anterior, 

gerando situações críticas como a ocorrida nos municípios 

impactados pelas obras das UHE Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. 

De acordo com as entrevistas realizadas, a atuação do MEC 

no Comitê Gestor do PDRS/Xingu veio a reboque dos problemas 

identificados na região do Xingu após a instalação do canteiro de 

obras da UHE Belo Monte, sem que tivesse havido qualquer 

planejamento prévio. Segundo o entrevistado,  
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uma das grandes reclamações [dos prefeitos e 
secretários municipais de educação] era a 
questão da folha de pagamento de professores. 
Porque grande parte do recurso do FUNDEB 
estava indo pra fazer o pagamento da folha de 
professores lá. Porque os municípios tinham 
uma estrutura de carreira que foi criada antes de 
começar as obras e que previa ali uma 
remuneração significativa para os professores, 
mas eles tinham uma quantidade de alunos 
ainda reduzida. Com a migração, o que teve foi 
um aumento de alunos, necessidade de mais 
professores para contratação, e aí os municípios 
não estavam dando conta de pagar [...]. Os 
prefeitos e secretários tiveram que revisar todos 
os planos, não todos, mas maioria dos planos de 
carreira dos municípios que participavam do 
PDRS (Entrevistado do MEC, 2018).  

 
Na prática, isto significou aumento da carga de trabalho e 

perdas salariais para os profissionais da educação, situação 

recorrente nos municípios impactados por obras. Esse aumento 

abrupto de demanda por matrículas nas escolas públicas em função 

do fluxo de famílias de trabalhadores das obras não é acompanhado 

por elevação orçamentária para educação, ante a não incorporação no 

planejamento orçamentário, gerando precarização do ensino e das 

condições de trabalho e remuneração dos profissionais da educação 

atuantes nos territórios impactados. 

Nesse sentido, há o desafio de atender à demanda elevada 

por serviços que se apresenta nos contextos de obras e 

empreendimentos, mas ao mesmo tempo evitar a criação de 



Levando os direitos de crianças e adolescentes a sério

99

estruturas permanentes que poderão tornar-se “elefantes  ran os” 

após a desmobilização deles. 

Do ponto de vista do licenciamento ambiental, as normas 

gerais não exigem ações relacionadas às políticas de assistência 

social e educação. No âmbito da saúde, a única ação prevista nas 

regras do licenciamento ambiental diz respeito à elaboração da 

Avaliação de Potencial Malarígeno e do Plano de Ação de Controle 

da Malária em regiões endêmicas, necessários para a obtenção das 

licenças prévia e de instalação, respectivamente. 

De acordo com o Guia de Procedimentos do Licenciamento 

Ambiental Federal: 
 

Os empreendimentos sujeitos ao Licenciamento 
Ambiental, localizados em áreas onde há fatores de 
risco para ocorrência de casos de malária 
dependerão de prévia avaliação e recomendação da 
FUNASA, de acordo com a Resolução CONAMA 
no 286/2001. 
[...] 
Dessa forma caberá a FUNASA a definição dos 
municípios pertencentes às áreas de risco ou 
endêmicas para malária, cuja relação será 
atualizada a cada doze meses encaminhada aos 
órgãos ambientais competentes, devendo também a 
participar no processo de licenciamento ambiental 
no que se refere a fatores de risco relacionados à 
transmissão da malária assim como acompanhar a 
implementação das recomendações e medidas de 
prevenção e controle da malária (Brasil, 2002b, p. 
3-9). 
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A Resolução CONAMA nº. 286, de 30 de agosto de 2001, 

explicita que os empreendimentos sujeitos ao licenciamento 

ambiental, cujas atividades potencializem os fatores de risco para a 

ocorrência de casos de malária nas regiões endêmicas, deverão 

desenvolver, de acordo com orientação da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), estudos epidemiológicos e conduzir programas 

voltados para o controle da doença e de seus vetores, a serem 

implementados nas diversas fases do empreendimento. 

Já a Portaria nº. 1, de 13 de janeiro de 2014 do Ministério da 

Saúde, estabelece as diretrizes, procedimentos, fluxos e competência 

para obtenção do Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno 

(LAPM) e do Atestado de Condição Sanitária (ATCS) de projetos de 

assentamento de reforma agrária e outros empreendimentos sujeitos 

ao licenciamento ambiental em áreas de risco ou endêmicas para 

malária. A elaboração da Avaliação do Potencial Malarígeno (APM) 

e do Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM) deve ser 

realizada pelo empreendedor e orientada pelo órgão de saúde 

competente no processo de licenciamento ambiental. 

Para obtenção da LP, o empreendedor deve protocolar a 

APM no órgão de saúde competente para que este faça a emissão do 

LAPM. A licença de instalação só é concedida após a aprovação do 

PACM, seguida pela emissão do ATCS pelo órgão de saúde 

competente. 

Todo este importante instrumental normativo refere-se 

exclusivamente à questão da malária, considerando que o 
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desequilíbrio das condições ambientais decorrente das obras são um 

importante fator para ampliação da propagação da doença no 

contexto da Amazônia. No entanto, as normas gerais do 

licenciamento não preveem exigência de qualquer outra iniciativa no 

campo da saúde, considerando os diversos tipos de demandas que se 

amplificam no contexto da implantação de um grande contingente de 

trabalhadores, muitas vezes com suas famílias. Questões 

relacionadas à saúde da criança, saúde indígena, saúde do 

trabalhador, saúde mental, saúde reprodutiva, entre outras, não são 

sequer mencionadas nas referidas normas. Por isso, o entrevistado do 

MS conclui que: 

 
Não bastava pra nós da saúde só trabalhar a 
compensação. A lei do jeito que está hoje, que 
só traz a questão de endemia, não resolve o 
problema da saúde. A legislação para concessão 
de licença ambiental prevê trabalhar só com 
endemia. E a gente coloca que não é só isso. 
Tem que trabalhar a questão da promoção da 
saúde como um todo, da vigilância em saúde, 
atenção à saúde. Você não vai dar conta só 
tratando malária, e a saúde mental? 
(Entrevistado do MS, 2018) 

 
Por outro lado, esta base normativa traz importantes 

parâmetros metodológicos de planejamento territorial que poderiam 

ser replicados no contexto de outras políticas e temáticas, como os 

referentes aos campos da assistência social, educação, lazer e 

segurança pública. A vinculação que prevê com o licenciamento 
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ambiental, a possibilidade de articulação de diferentes atores de 

maneira prévia à instalação do empreendimento e, sobretudo, a 

metodologia que adota para a elaboração do laudo e do plano de ação 

são subsídios que precisam ser analisados numa perspectiva de 

aporte de referência para a garantia de medidas adequadas à proteção 

e ao respeito dos direitos de crianças e adolescentes no contexto de 

obras e empreendimentos. 
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7. Orçamento da criança e do adolescente dos 
municípios e estados afetados pelas UHE Belo 
Monte, Jirau e Santo Antônio 

 
O Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA) constitui 

o conjunto de ações e despesas do orçamento público destinado à 

promoção e à proteção da criança e do adolescente. Em termos 

práticos, são todos aqueles recursos orçamentários que têm por 

público destinatário a criança e/ou o adolescente, resultando num 

impacto direto na sua condição de vida. 

Em relação ao OCA no contexto das UHE Belo Monte, Jirau 

e Santo Antônio, percebe-se que, apesar de haver um aumento 

contínuo dos recursos destinados a esse grupo, o orçamento não 

refletiu uma relação direta entre as diversas fases das obras e os 

recursos destinados. Foram construídos gráficos sobre o OCA federal 

pago aos municípios de Altamira e Porto Velho, que foram 

sobrepostos a alguns momentos específicos do processo de tomada 

de decisão dos empreendimentos para visualização do seu 

comportamento. 

Os gráficos foram construídos com dados até o ano de 2012, 

porque houve uma mudança de metodologia de construção do OCA a 

partir desse ano 21 , não sendo viável, portanto, uma análise 

                                                 
21 Devido a mudança de metodologia de construção do PPA 2012-2015 (Lei n. 
12.593 de 18 de janeiro de 2012), houve a necessidade de adaptar a metodologia 
de construção do OCA (INESC, s.d.).  
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comparativa com os anos seguintes. Por conta disso, não foi possível 

trabalhar com dados orçamentários do município de Itaituba, pois as 

etapas relevantes da UHE São Luiz do Tapajós ocorreram depois de 

2012. Assim, os gráficos abaixo mostram a evolução do orçamento 

da criança e adolescente com indicações de alguns momentos chaves 

dos empreendimentos: leilão; licença prévia (LP); licença de 

instalação (LI); e, licença de operação (LO). 
 

Gráfico 3. Recursos do OCA federal para Altamira 

 

Fonte: Dados compilados do Portal Siga Brasil (s.d.). 
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Gráfico 4. Recursos do OCA Federal pago para Porto Velho  

Fonte: Dados compilados do Portal Siga Brasil (s.d.). 

 

Percebe-se que, apesar de haver um aumento dos recursos 

investidos no OCA, não se pode dizer que isso foi parte de um 

planejamento de ações ou um reflexo das mudanças ocorridas no 

território devido às obras das hidrelétricas. Não existe um indicativo 

preciso de que o orçamento foi planejado de acordo com as 

prioridades dos territórios.  

 Isso se torna mais nítido com a visualização do orçamento de 

acordo com temas que foram identificados no OCA. A classificação 

por tema foi feita para poder ter uma visualização melhor das 
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diversas áreas abarcadas pelo OCA, pensando na possibilidade de 

implementação de políticas públicas para um cenário de obras e 

empreendimentos. Os temas foram classificados em: medidas 

socioeducativas, educação, proteção à violência sexual, trabalho 

infantil, transferência de renda, esporte e proteção social. Os gráficos 

abaixo mostram a evolução de cada tema no município de Altamira e 

de Porto Velho.  

 
Gráfico 5. OCA temático de Altamira 

Fonte: Elaboração própria através dos dados do Portal Siga Brasil 

(s.d.). 
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Gráfico 6. OCA temático de Porto Velho 

Fonte: Elaboração própria através dos dados do Portal Siga Brasil 

(s.d.). 

Percebe-se que houve um aumento considerável de 

recursos para educação nos territórios. As ações recorrentes dentro 

desse tema são: apoio à alimentação escolar na educação básica; 

apoio ao transporte escolar na educação básica; dinheiro direto na 

escola para educação básica; formação de professores para educação 

especial; e apoio ao desenvolvimento da educação básica (Portal 

Siga Brasil, s.d.). Entretanto, como mostrado anteriormente, as 

entrevistas realizadas durante o projeto identificaram que a área da 

educação ainda é um dos grandes desafios, faltando recursos para 

apoiar o sistema no aumento da demanda por matrícula e a 

necessidade de aumento do número de professores. Portanto, o OCA 

não supre essa necessidade.  

Além disso, não houve uma mudança significativa nos outros 

temas identificados. Alguns desses temas, como proteção à violência 
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sexual e trabalho infantil, são extremamente relevantes na discussão 

de obras e empreendimentos, uma vez que aparecem como violações 

recorrentes dos direitos das crianças e dos adolescentes durante a 

implementação desses empreendimentos nos territórios. Inclusive, 

em alguns momentos, como em 2012, por exemplo, não ocorreu 

nenhum repasse para trabalhar políticas de enfrentamento da 

violência sexual. 

Por isso, percebe-se que o OCA não foi construído pensando 

nos desafios específicos dos territórios, faltando uma visão de 

planejamento para que ele possa responder ao cenário que se constrói 

antes, durante e depois da implementação de uma UHE ou 

empreendimento de porte similar, e que muitas vezes são 

responsáveis pela violação dos direitos das crianças e adolescentes. 

A carência de um arranjo institucionalizado interfederativo 

para o planejamento territorial e o monitoramento de impactos de 

grandes obras é um gargalo importante a ser considerado, já que, nos 

casos das UHE analisadas, a necessária articulação entre municípios, 

estados e governo federal ocorreu tardiamente e a reboque dos 

problemas desencadeados ou potencializados pelas obras das 

hidrelétricas. 

Para além das dificuldades relacionadas à articulação 

interfederativa, há entraves no formato de cofinanciamento de 

serviços públicos pela União que dificultam o atendimento das 

necessidades dos municípios que atravessam mudanças bruscas de 

perfil populacional com o fluxo de trabalhadores das obras. Soma-se 



Levando os direitos de crianças e adolescentes a sério

109

a isso o desafio de estruturar o atendimento a uma demanda que é 

sazonal, já que a maior parte dos trabalhadores migra novamente 

após o término de seus contratos. 

Em relação à análise orçamentária, não foi constatada uma 

mudança significativa no OCA dos estados e municípios que possa 

ser entendida como uma resposta do governo frente aos 

empreendimentos. Ao cruzar os dados do orçamento com a 

cronologia dessas obras, nota-se que não houve um planejamento de 

acordo com os diferentes estágios identificados.  
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8. A responsabilidade das instituições financeiras 
na proteção dos direitos de crianças e adolescentes 
em obras e empreendimentos 
 

Após a licitação, a empresa, já concessionária do serviço 

público de geração de energia da UHE, pode contratar o 

financiamento para implementação das obras. Desde o início dos 

anos 2000, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) é a principal instituição financeira responsável pelo 

financiamento de obras e empreendimentos que integram o modelo 

de desenvolvimento econômico do país, como as UHE Belo Monte, 

Jirau e Santo Antônio. Contudo, os desembolsos do BNDES vieram 

acompanhados de uma série de violações de direitos humanos no 

contexto das obras e empreendimentos financiados, inclusive de 

crianças e adolescentes, permitindo uma série de questionamentos da 

sociedade civil sobre o papel da instituição na prevenção e controle 

dos riscos e impactos a esses direitos. 

O tema foi debatido por diversas vezes na Agenda de 

Convergência da SNDCA/MDH, resultando na identificação, pela 

equipe do projeto, dos compromissos que as instituições financeiras 

nacionais e internacionais assumiram em relação aos direitos de 

crianças e adolescentes no contexto de suas operações e relações 

comerciais.  

O Banco Mundial, por exemplo, considera a natureza e 

magnitude do potencial de risco socioambiental em seus 
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financiamentos. Para isso, desde 1 de outubro de 2018, aplica a todos 

os seus financiamentos o Quadro Ambiental e Social, composto, 

dentre outros, pela visão de desenvolvimento sustentável da 

instituição e por 10 padrões ambientais e sociais que os clientes 

devem atender.  

De acordo com a visão de desenvolvimento sustentável do 

Banco Mundial (2017), o desenvolvimento social e a inclusão são 

fundamentais para todos os projetos da instituição. A inclusão 

abrange políticas para promover a igualdade e a não discriminação, 

melhorando o acesso de todas as pessoas, incluindo os pobres e 

desfavorecidos, aos serviços e benefícios como educação, saúde, 

proteção social, infraestrutura, energia, emprego, serviços financeiros 

e ativos produtivos. Também abrange ações para remover barreiras 

para aqueles que são muitas vezes excluídos do processo de 

desenvolvimento, como mulheres, crianças, pessoas com deficiência, 

jovens e minorias, e para garantir que a voz de todos possa ser 

ouvida. 

No que diz respeito aos 10 padrões ambientais e sociais do 

Banco Mundial (2017), apenas 2 mencionam expressamente alguma 

forma de proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Padrão 

2: Condições de Emprego e Trabalho, lista dentre seus objetivos a 

proteção de crianças e adolescentes, aparecendo expressamente a 

necessidade de se estabelecer medidas de proteção e assistência para 

trabalhadores vulneráveis envolvidos no projeto financiado. Para o 

Banco Mundial, consideram-se crianças em idade de trabalho 
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aquelas acima de 14 anos ou acima da idade permitida pela 

legislação do seu respectivo país, conquanto que maiores de 14 anos. 

Os trabalhadores entre 14 e 18 anos devem ter tratamento 

diferenciado, que inclui: (i) não pode ser empregado ou envolvido 

em projetos de modo que corra riscos ou que haja prejuízo para a sua 

educação ou saúde física, mental, espiritual, moral ou 

desenvolvimento social; (ii) realização de uma avaliação de risco 

adequada antes do início do trabalho; e (iii) o financiado realizar o 

monitoramento regular da saúde, condições de trabalho e horas de 

trabalho do trabalhador. Além disso, o Padrão 2 também lista em 

seus objetivos a prevenção de situações de trabalho forçado e infantil 

em todas as suas formas.  

O Padrão 7: Povos Indígenas, Povos da África Subsaariana e 

Outras Comunidades Tradicionais Locais, é o segundo a tratar 

expressamente de crianças e adolescentes. Ao reconhecer as 

especificidades de povos e comunidades tradicionais, o Banco 

Mundial também reconhece que os papéis dos homens e das 

mulheres nas culturas tradicionais são muitas vezes diferentes 

daqueles presentes nas sociedades urbanas, e que as mulheres e as 

crianças têm sido frequentemente marginalizadas tanto dentro de 

suas próprias comunidades, quanto em decorrência do 

desenvolvimento externo. 

Integrante do Grupo Banco Mundial, a Corporação 

Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês para International 

Finance Corporation) também possui padrões ambientais e sociais 
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para seus clientes. Os chamados Padrões de Desempenho sobre 

Sustentabilidade Ambiental (IFC, 2012) são compostos por 8 

padrões que esmiúçam a responsabilidade dos clientes na 

identificação, prevenção e gerenciamento de riscos socioambientais 

dos projetos financiados. Os direitos de crianças e adolescentes são 

mencionados expressamente no Padrão 2: Condições de Emprego e 

Trabalho que visa, dentre outros, a proteger os trabalhadores, 

incluindo os vulneráveis, como crianças.  

Nos requisitos de implementação do Padrão 2, o IFC requer 

que o cliente não empregue crianças de nenhuma forma que seja 

economicamente exploratória, que possa ser perigosa ou interferir 

em sua educação, ou ainda, ser prejudicial à sua saúde ou ao seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Ainda, o 

cliente deve observar a legislação nacional sobre a contratação de 

menores e assegurar que todo o trabalho executado por menores de 

18 anos esteja sujeito a uma avaliação de riscos apropriada e ao 

monitoramento regular da saúde, condições de trabalho e jornada de 

trabalho do trabalhador.  

Nesse mesmo Padrão 2, o IFC aborda também a necessidade 

de que seus clientes proíbam e combatam o trabalho forçado, 

inclusive aquele que decorre do tráfico de pessoas, alertando que 

mulheres e crianças são os grupos vulneráveis a essas situações de 

violação de direitos.  

Em âmbito nacional, o BNDES possui uma Política 

Socioambiental, voltada à promoção do desenvolvimento 
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sustentável. Contudo, o conteúdo completo desta política não é 

público. A despeito disso, pelo sítio eletrônico do BNDES é possível 

depreender que, conforme a Política Socioambiental, a instituição 

considera, nas fases de análise, aprovação e contratação de 

financiamento, as suas políticas sobre o trabalho infantil22.   

Em 2017, o BNDES assinou um Memorando de 

Entendimento com IFC, com objetivo de fortalecer o tratamento da 

dimensão socioambiental no processo de concessão de apoio 

financeiro do Banco. O escopo do Memorando, que não é público, 

com duração prevista de dois anos, inclui o mapeamento de 

potenciais áreas de aprimoramento de políticas e procedimentos 

socioambientais do BNDES, e a troca de conhecimento entre bancos 

de desenvolvimento regionais e de mercados emergentes23.  

Também em âmbito nacional, a Caixa Econômica Federal 

(CEF), instituição que opera muitas vezes em parceria com o 

BNDES no financiamento de obras e empreendimentos, possui uma 

Política de Responsabilidade Socioambiental, onde a instituição se 

compromete com a implementação dos Princípios do Equador e 

demais protocolos, pactos e convenções aplicáveis ao seu negócio.  
                                                 
22 BNDES. Política Socioambiental. Disponível em: https://www.bnds.gov.br/ 
wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-
nos-orienta/politicas/politica-socioambiental/politica-socioambien tal.  
23 Para outras informações a respeito disso, conferir nos seguintes sites: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteúdo/bnd 
es-assina-parceria-com-ifc-para-fortalecer-dimens-o-socioambiental-nos-projeto 
s-financiados e http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/ 
projetos/qualidade-da-agua/eventos/reuniao-tecnica-do-projeto-conexao-agua/re 
sponsabilidade-socioambiental-no-bndes-avancos-e-desafios.   
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Cabe informar que os Princípios do Equador são um 

instrumento internacional de adesão voluntária desenvolvido por e 

para instituições financeiras com objetivo de que os financiamentos 

concedidos atendam a critérios mínimos que assegurem a 

identificação, avaliação e o gerenciamento de riscos e impactos 

socioambientais.  

Os Princípios do Equador incorporaram expressamente os 

PO, reconhecendo a responsabilidade das instituições financeiras de 

respeitar os direitos humanos em suas operações e relações 

comerciais. Nesse sentido, a despeito de não mencionarem 

expressamente medidas voltadas à proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes, determinam que os Padrões de Desempenho sobre 

Sustentabilidade Ambiental do IFC aplicam-se a todos os signatários 

dos Princípios do Equador, de modo que as diretrizes relativas à 

proteção de crianças e adolescentes são válidas para a CEF e outras 

instituições signatárias.  

Assim, há uma série de compromissos internacionais e 

nacionais que promovem, ainda que marginalmente, o respeito aos 

direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes, nas 

operações e relações comerciais de instituições financeiras. Em se 

tratando de obras e empreendimentos, esses compromissos precisam 

ser levados a sério. Quando inexistentes, o seu desenvolvimento deve 

ser prioritário, além de transparente e participativo, envolvendo 

diferentes atores interessados no contexto de obras e 
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empreendimentos, inclusive vítimas de violações de direitos 

humanos.  

No entanto, a maior parte destes compromissos que 

responsabilizam as instituições financeiras centram-se apenas na 

definição de medidas para a proibição do trabalho infantil e a 

proteção contra condições inadequadas de trabalho. Portanto, o foco 

central são as violações ligadas à inserção laboral de crianças e 

adolescentes, deixando de considerar uma série de outros direitos de 

crianças e adolescentes que também são afetados no contexto de 

obras e empreendimentos, como a exploração sexual, a convivência 

familiar e o acesso à educação.  
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 9. Recomendações  
A severidade e a recorrência dos riscos, impactos e violações 

causados aos direitos de crianças e adolescentes por obras e 

empreendimentos justificam a adoção de medidas para prevenir os 

riscos aos direitos de crianças e adolescentes. Diante do exposto, 

apresentamos, a seguir, as recomendações voltadas a promover uma 

efetiva proteção dos direitos de crianças e adolescentes ao longo do 

processo de tomada de decisão de obras e empreendimentos, 

considerando os diversos atores envolvidos e suas respectivas 

competências e responsabilidades. 

As recomendações estão estruturadas a partir dos desafios 

identificados ao longo da pesquisa, buscando sistematizá-las 

conforme as etapas da tomada de decisão de obras e 

empreendimentos, de modo a tornar mais palpável a sua 

implementação. Trabalha-se, também, com a lógica de identificar, 

em cada etapa, uma recomendação qualificada como fundamental, 

devido à importância que possui para a mudança dos cenários de 

proteção e de respeito dos direitos de crianças e adolescentes, sendo, 

desse modo, de implantação prioritária e estrutural, além de outras 

recomendações listadas de modo a permitir que haja o cumprimento 

de diferentes medidas necessárias ao desenvolvimento de condições 

adequadas de vida às crianças e aos adolescentes, assim como os 

agentes ligados à rede de proteção.    
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9.1. Recomendações transversais 

 Este item configura-se por um conjunto de recomendações 

que perpassam todas as etapas da tomada de decisão de obras e 

empreendimentos, sendo, desse modo, continuados e assumidos 

como estruturais para a garantia da proteção e do respeito aos 

direitos de crianças e adolescentes. 
 

Recomendação fundamental: O Estado deve garantir a criação e 

manutenção de um mecanismo de monitoramento participativo, 

desde o início do processo de tomada de decisão. É importante que o 

mecanismo seja oficialmente reconhecido pelo Estado, garantindo 

que a participação dos agentes, incluindo a sociedade civil, seja 

qualificada e efetiva.  

 
Recomendação 1. O Estado deve garantir a boa governança do 

processo de tomada de decisão, com transparência em todos os 

momentos, tendo os interessados fácil acesso aos documentos, e 

sendo estes disponibilizados em uma linguagem adequada e acessível 

às crianças e aos adolescentes. 

Recomendação 2. O poder público deve pautar prévia e 

continuamente os conselhos de políticas setoriais estaduais e 

municipais sobre as obras e seus impactos potenciais e reais. As 

instâncias colegiadas de nível federal e estadual devem manter 

interlocução e oferecer suporte àquelas de nível local e, se 
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necessário, realizar capacitações de forma a empoderar os 

conselheiros para uma atuação mais qualificada e efetiva.  

Recomendação 3. O Estado e as empresas devem garantir a escuta e 

a participação de crianças e adolescentes, assegurando o acesso a 

informações e o direito a ter suas opiniões consideradas de forma 

nítida no processo de tomada de decisão, assegurando a estruturação 

de espaços e informações em linguagem e metodologias adequadas 

aos seus estágios de desenvolvimento e às suas especificidades de 

gênero, raça, etnia, sexualidade, entre outras. 

Recomendação 4. O direito à consulta livre, prévia e informada deve 

ser respeitado pelo Estado e pelas empresas na interação com povos 

e comunidades tradicionais, oportunizando a realização de processo 

consultivo no qual devem ser informados os impactos às crianças e 

aos adolescentes dos grupos étnicos e ser assegurada a participação 

do público infanto-adolescente, desde que seja condizente com as 

características de tradição e organização social dos grupos étnicos.  

Recomendação 5. As empresas devem obrigatoriamente fornecer 

todas as informações necessárias para o exercício do controle social e 

levar em consideração os posicionamentos e questionamentos 

emitidos pelas instâncias de controle social para a organização da 

prática empresarial e das medidas necessárias para a proteção e o 

respeito aos direitos de crianças e adolescentes. 
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9.2. Recomendações para o planejamento de obras e 

empreendimentos 

As recomendações para a etapa de planejamento de obras e 

empreendimentos, especialmente UHE, objetiva oportunizar um 

conjunto de medidas que possam qualificar os aspectos da 

governança territorial, dos investimentos público-privados e do 

fortalecimento dos aspectos preventivos dos direitos de crianças e 

adolescentes. Entende-se que o planejamento dos empreendimentos é 

a etapa privilegiada para que haja uma configuração do território e 

dos negócios para a redução de impactos negativos e a 

potencialização de impactos positivos nas condições de vida de 

crianças e adolescentes. 

 

Recomendação fundamental: Criação de instâncias formais 

intermunicipais e/ou interfederativas para planejamento territorial 

integrado, monitoramento e avaliação dos impactos de obras e 

empreendimentos, focadas em políticas públicas estruturantes, com 

garantia de institucionalidade, recursos e planejamento continuado. 

Para tanto, os modelos institucionais do PDRS/Xingu, da ADT e do 

TCE/Tapajós, podem servir de referência para a instituição da 

governança territorial, mas o crucial é que estas instâncias tenham 

uma estrutura padrão de institucionalidade que possa ser implantada 

nos diferentes contextos. 
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Recomendação 1: O poder público (federal, estadual e municipal), 

junto à sociedade civil, deve pactuar e garantir um certo nível de 

desenvolvimento social nos territórios, como etapa prévia ao início 

de qualquer obra ou empreendimento de grande porte, de forma a 

evitar a potencialização de problemas já existentes e o surgimento de 

novos. Este nível de desenvolvimento social pode ser auferido a 

partir de base de indicadores sociais já existentes, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e os administrados pelo IBGE, ou 

a serem criados em decorrência das especificidades dos territórios. 

Recomendação 2: As empresas devem repassar aos municípios que 

serão potencialmente impactados, na etapa de planejamento da obra e 

empreendimento, a previsão de afluxo de trabalhadores ao longo das 

demais etapas e a demanda estimada por serviços públicos. 

Recomendação 3: Deve haver previsão legal de recursos 

orçamentários adicionais da União para serviços públicos essenciais 

em municípios que serão impactados por obras e empreendimentos, 

conforme previsão de afluxo de trabalhadores para a região 

apresentada pela empresa responsável. 

Recomendação 4: O poder público municipal deve fazer 

planejamento de oferta de serviços condizente com a demanda 

sazonal a partir da previsão de afluxo de trabalhadores apresentada 

pela empresa, adotando estratégias que permitam atender tal 

demanda, garantindo o reaproveitamento ou a redução das estruturas 

e dos equipamentos após a desmobilização da obra. Este 

planejamento deve necessariamente estar inserido no ciclo 
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orçamentário plurianual e anual do município e ter rebatimento nos 

orçamentos dos estados e da União, onde for necessário. 

Recomendação 5: Devem ser criados fundos antecipatórios, geridos 

pelo poder público com participação da sociedade civil, para estudos 

e investimentos em políticas públicas estruturantes previamente ao 

momento de chegada da obra. 

Recomendação 6: O OCA deve considerar o planejamento das obras 

e empreendimentos de grande porte que irão ocorrer no território e 

prever áreas prioritárias para direcionamento de recursos. 

Recomendação 7: O Estado deve garantir a capacitação técnica para 

servidores públicos de municípios que serão impactados por obras e 

empreendimentos, com foco em direitos humanos e, em particular, 

nos direitos de crianças e adolescentes.  

 

9.3. Recomendações para a contratação pública 

A contratação é a etapa de formalização dos instrumentos 

públicos de concorrência e seleção de empresa que será a 

responsável pela condução de determinada obra ou empreendimento. 

Nesta etapa, o fundamental é garantir a estruturação de mecanismos 

de proteção aos direitos de crianças e adolescentes que sejam 

internalizados nos instrumentos de concorrência e seleção, de modo a 

estabelecer uma igualdade de condições no mercado, e que as 

empresas planejem sua participação nas licitações, e respectivos 

orçamentos, com base no atendimento desses requisitos. 
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Recomendação fundamental: O Estado deve adotar critérios de 

admissão e seleção que avaliem a adoção, pela empresa, de solução 

capaz de evitar riscos nos direitos de crianças e adolescentes, como 

componente da sua “qualidade técnica” para desenvolvimento da 

obra ou empreendimento. 

 
Recomendação 1: O Poder Legislativo deve retomar o Projeto de 

Lei n°. 8.042-C/2014, o qual objetiva instituir a obrigatoriedade para 

as empresas de adoção de plano de combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes em contratos para a realização de grandes 

obras, buscando incluir diretrizes operacionais para o conteúdo do 

plano voltadas à política de lazer das empresas. Com base nos dados 

coletados na presente pesquisa, deve-se ampliar o enfoque do plano 

para aspectos ligados à prevenção da integralidade dos direitos de 

crianças e adolescentes ou, ao menos, dos sete direitos identificados 

como estruturalmente violados em contexto de obras e 

empreendimentos. Este plano deve ser incluído como condição de 

elegibilidade para a contratação pública e estar alinhado com a 

avaliação de impacto em direitos humanos. 

Recomendação 2: O Estado deve considerar no conceito de 

capacidade técnica as condições efetivas da empresa a ser contratada 

em lidar com o controle de impactos nos direitos humanos, em 

especial nos direitos de crianças e adolescentes. 
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Recomendação 3: O Estado deve incluir cláusula, no contrato com 

as empresas, determinando que o “adicional de incerteza” deve 

priorizar os impactos nos direitos de crianças e adolescentes. 

Recomendação 4: O Estado deve estabelecer cláusula nos contratos 

atribuindo responsabilidade solidária da empresa na execução de 

tarefas relacionadas ao controle de impactos da obra ou 

empreendimento junto aos empreendedores e aos diversos atores da 

cadeia produtiva, em decorrência da obrigação de responsabilidade 

compartilhada para proteção dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

9.4. Recomendações para o financiamento 

 O financiamento é a etapa em que empresas buscam apoio 

junto a determinadas instituições financeiras, especialmente os 

bancos, para a concessão de empréstimos que assegurem os recursos 

necessários à execução de obras e empreendimentos. Nesta etapa, o 

foco está em estruturar recomendações que aperfeiçoem o papel 

indutor das instituições financeiras para a proteção e o respeito aos 

direitos de crianças e adolescentes, com foco nos contratos 

estabelecidos com as empresas. 

 

Recomendação fundamental: Inclusão de critérios voltados à 

proteção dos direitos de crianças e adolescentes em contratos de 

financiamento, e que seu cumprimento seja monitorado durante o 

período de validade do contrato. 



Levando os direitos de crianças e adolescentes a sério

125

Recomendação 1: O poder público deve assegurar que as 

instituições financeiras realizem consultas aos órgãos locais e 

federais ligados à pauta dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

incluindo os conselhos setoriais, para a obtenção de subsídios que 

auxiliem na criação e no monitoramento dos critérios a serem 

adotados nos contratos de financiamento. 

Recomendação 2: As instituições financeiras devem garantir que o 

desembolso financeiro seja vinculado à existência e implementação 

de medidas para prevenir o trabalho infantil, a exploração sexual, 

além de outras violações dos direitos de crianças e adolescentes 

decorrentes da obra ou empreendimento, definidas com base na 

avaliação de impactos em direitos humanos. 

Recomendação 3: As instituições financeiras devem adotar cláusula 

contratual nos contratos de financiamento para definição de prazos 

para que o empreendedor providencie a implementação de medidas a 

fim de cessar os riscos e as violações de direitos humanos de crianças 

e adolescentes. 

Recomendação 4: As instituições financeiras devem adotar previsão 

contratual de vencimento antecipado do financiamento ou a recusa 

de renovação em caso de descumprimento de condicionantes do 

licenciamento ambiental referentes à proteção de direitos de crianças 

e adolescentes, verificado por meio da análise de relatórios 

fornecidos pelos órgãos licenciadores e pelo controle social, ou de 

condenação transitada em julgado da empresa por violação aos 

direitos de crianças e adolescentes. 
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9.5. Recomendações para o licenciamento ambiental 

 O instrumento administrativo do licenciamento ambiental é o 

principal mecanismo para a regulação e a fiscalização da atividade 

produtiva visando à identificação, prevenção, mitigação e reparação 

de impactos socioambientais decorrentes da dinâmica de implantação 

de obras e empreendimentos. Por isso, a abordagem das 

recomendações abaixo apresentadas procura aprimorar a capacidade 

do licenciamento ambiental e dos órgãos diretamente envolvidos 

nele, de lidarem com a proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes, além de direcionar recomendações às empresas para 

melhoria do atendimento de medidas relacionadas às crianças e aos 

adolescentes. 

 

Recomendação fundamental: Órgãos ambientais devem consultar 

órgãos locais de proteção da criança e do adolescente para auxílio à 

elaboração dos quesitos do termo de referência do estudo de impacto 

ambiental e à formulação e monitoramento das condicionantes das 

licenças ambientais, assegurando, quando possível, a escuta de 

crianças e adolescentes oriundas da população afetada pela obra ou 

empreendimento. 

 
Recomendação 1: O Estado deve dar preferência à contratação de 

profissionais via concursos públicos e, paralelamente, adotar 

medidas de cooperação com as empresas envolvidas na obra ou 
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empreendimento para o apoio financeiro à contratação de 

profissionais necessários aos períodos de maior demanda social no 

território impactado. 

Recomendação 2: O poder público deve garantir o planejamento da 

adoção de gratificações específicas para vigência durante o período 

de licenciamento da obra ou empreendimento, a fim de assegurar a 

valorização dos profissionais e evitar a alta rotatividade. Para isto, 

uma alternativa viável seria revisar as medidas específicas de 

gratificação salarial por localidade do funcionalismo público federal, 

previstas no Decreto n°. 493/1992 e na Lei n°. 12.855/2013, para 

contemplar também localidades afetadas por obras e 

empreendimentos de grande porte, sincronizando a duração da 

gratificação ao período de implantação. Esta regulamentação 

normativa poderia ser incorporada por governos estaduais e 

municipais da área afetada por tais obras e empreendimentos, 

buscando obter os recursos financeiros para estes custeios de fundos 

antecipatórios, condicionantes socioambientais, arrecadação 

tributária e/ou royalties.  

Recomendação 3: O procedimento de cadastramento, realocação e 

monitoramento da população atingida deve ser revisto para 

assegurar: (i) o acompanhamento pelo Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar do processo de 

cadastramento, realocação e monitoramento da população atingida; 

(ii) a participação de representantes da sociedade civil e do 

CONANDA no Comitê Interministerial do Cadastro 
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Socioeconômico, regulamentado pela Portaria Interministerial 

n°340/2012 do MME; (iii) a inclusão no questionário do 

cadastramento das famílias atingidas de quesitos que contemplem a 

obtenção de informações sobre convivência familiar e comunitária; 

(iv) a organização do processo de realocação com base na 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários; (v) a pactuação 

entre poder público e empresas para a oferta de serviços sociais 

estruturados previamente ao início efetivo da realocação, e que 

tenham custeio compartilhado, incluindo também a oferta de 

equipamentos e serviços de assistência social, educação, saúde, lazer 

e segurança pública; (vi) a inclusão de indicadores de monitoramento 

da qualidade de vida com recorte de crianças e adolescentes. 

Recomendação 4: As empresas devem fazer avaliação de impactos 

sobre os direitos humanos em relação aos riscos da operação aos 

direitos de crianças e adolescentes e compartilhar o resultado com o 

órgão licenciador, assim como adotar medidas de prevenção, 

controle e monitoramento. 

Recomendação 5: As empresas devem inserir cláusulas contratuais 

que vedem o trabalho infantil, a exploração sexual e outras violações 

de direitos de crianças e adolescentes que possam ser causadas ou 

acirradas pelos atores da cadeia produtiva, prevendo punições no 

caso de descumprimento e assegurando mecanismos efetivos de 

monitoramento. 

Recomendação 6: As empresas devem promover uma política de 

contratação de profissionais assentada na facilitação da convivência 
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familiar e na contratação de mão-de-obra local. O ideal é que haja 

uma parceria com instituições de ensino técnico e universitário dos 

territórios para que estas promovam a qualificação profissional de 

mão de obra local para ocupar a maior parte dos cargos de trabalho 

no empreendimento. No caso de contratação de profissionais de fora 

da região de implantação do empreendimento, deve-se oportunizar 

condições adequadas para que as famílias dos trabalhadores residam 

nos territórios ou instituir períodos de baixada (retorno à localidade 

de origem) iguais para todos os níveis de trabalhadores e, 

preferencialmente, não superior a 45 dias. 

Recomendação 7: As empresas devem adotar programa de 

conscientização de trabalhadores e terceiros sobre as suas obrigações 

e as da empresa como um todo em relação aos direitos de crianças e 

adolescentes, inclusive em relação à exploração sexual, paternidade 

responsável e trabalho infantil.  

Recomendação 8: As empresas precisam realizar auditorias prévias 

à celebração de contratos com prestadores de serviços e fornecedores 

para verificar se cumprem a legislação trabalhista e demais normas 

de direitos humanos, além de criar mecanismos de monitoramento e 

fiscalização (documental e in loco) periódicos, a fim de garantir que 

durante a execução do contrato toda a cadeia produtiva respeite os 

direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes. 

Recomendação 9: O apoio técnico-financeiro voluntário das 

empresas aos direitos de crianças e adolescentes deve priorizar o 

direcionamento às políticas públicas estruturantes e continuadas nos 
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territórios impactados, com base nos diagnósticos realizados na etapa 

prévia ao início da obra e na responsabilidade compartilhada das 

empresas para prevenção e remediação das violações de direitos de 

crianças e adolescentes. 

Recomendação 10: As empresas precisam lidar de maneira 

responsável com o impacto que a carga e rotina de trabalho gera na 

convivência familiar dos trabalhadores e das trabalhadoras, 

especialmente no cuidado das crianças. Para isso, devem prever 

medidas de apoio à proteção das crianças, que podem passar pela 

implantação de creches e escolas de ensino fundamental, mudança da 

carga de trabalho e fomento a programas de paternidade responsável. 

Recomendação 11: As empresas devem adotar políticas internas de 

lazer que não afetem a integridade de crianças e adolescentes, 

sobretudo os relacionados à proteção contra a violência sexual. Em 

termos práticos, as políticas internas de lazer devem operar com a 

oferta de múltiplas opções de atividades recreativas, lúdicas e 

esportivas, como quadras de esporte, academias, cinemas e salão de 

jogos, sempre oferecendo materiais informativos nestes locais sobre 

aspectos protetivos dos direitos de crianças e adolescentes. Também 

é preciso prever medidas de lazer de modo adequado às diferentes 

faixas etárias das crianças e adolescentes que acompanham seus 

familiares, os quais trabalham nos empreendimentos. 

Recomendação 12: O Estado e as empresas precisam articular a 

construção de plano de emergência da operação que contenha 

medidas protetivas específicas às crianças e aos adolescentes, 
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especialmente no âmbito da convivência familiar, da saúde e da 

educação. No âmbito estatal, é necessário prever fundo de 

emergência que possa aportar recursos às demandas da população 

afetada com gerenciamento interfederativo, além de cobrar judicial e 

administrativamente a responsabilidade das empresas. No campo 

empresarial, o plano de emergência deve ser apresentado ao 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente dos municípios 

impactados pelos empreendimentos econômicos e conter medidas 

que assegurem a prioridade absoluta para o atendimento de crianças 

e adolescentes. 

Recomendação 13: Tem o dever de reparar os danos causados a 

empresa que age com culpa in eligendo e culpa in vigilando em 

relação aos prestadores de serviços e cadeira produtiva, inclusive no 

uso de mão de obra infantil por parte destes. Tem-se, como um dos 

fatores de responsabilização, a assimetria de poder econômico entre 

empresa contratante e seus fornecedores, que pode incentivar o uso 

de mão de obra infantil e o trabalho análogo ao de escravo, para que 

estes consigam cumprir as obrigações contratuais assumidas.  

Recomendação 14: As empresas devem conscientizar, mediante 

palestras e reuniões periódicas em conjunto com as suas contratadas, 

seus trabalhadores sobre as suas obrigações e as das demais empresas 

em relação aos direitos de crianças e adolescentes, inclusive sobre a 

exploração sexual. 
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9.6. Recomendações para a compensação financeira 

 As compensações financeiras da exploração de recursos 

naturais, em especial royalties hídricos, são receitas com potencial de 

gerar subsídios financeiros para o investimento em políticas públicas. 

Elas não compõem a tomada de decisão de obras e empreendimentos 

mas, devido serem recursos de repasse continuado e de longo prazo, 

tornam-se importantes para a discussão do planejamento público de 

políticas voltadas à proteção e ao respeito dos direitos de crianças e 

adolescentes. Assim, as recomendações foram estruturadas para 

oportunizar a priorização dos recursos a medidas que impactem 

positivamente os direitos de crianças e adolescentes.  

 

Recomendação fundamental: A alocação dos recursos provenientes 

das compensações financeiras da exploração de recursos hídricos, 

assim como os minerais e outros recursos naturais, deve ser feita de 

maneira planejada e prevista no Plano Plurianual dos governos 

municipais e estaduais, com participação social continuada, 

articulação com os planos intersetoriais e priorização de destinação a 

demandas de crianças e adolescentes, especialmente as inseridas na 

população atingida.  

 
Recomendação 1: O poder público deve assegurar a transparência 

pública para monitoramento dos valores previstos e executados no 

orçamento público, e os resultados produzidos. Para tanto, os planos 
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orçamentários precisam identificar os itens de despesa que são 

financiados com recursos da compensação financeira, e a prestação 

de contas deve ser acessível ao público em geral.  

Recomendação 2: O Estado deve rever a base de cálculo dos 

royalties das UHE para que a tarifa de energia usada seja a de valor 

de mercado livre, e não de mercado cativo, a fim de garantir mais 

repasse de recurso ao poder público. 

Recomendação 3: O poder público deve assegurar uma quantia 

adequada de recurso proveniente das compensações financeiras para 

ser repassada ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, de 

modo a fortalecer a atuação do controle social dos direitos de 

crianças e adolescentes.  

Esperamos que os insumos apresentados como resultados 

desta pesquisa possam mudar a forma como as obras e os 

empreendimentos vêm sendo planejados e realizados para garantir 

que os direitos de crianças e adolescentes sejam sempre, de modo 

efetivo, prioridade absoluta.  
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