
	  

 
	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso Belo Monte, Brasil 
    
• Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos 

ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta amazônica.  A usina terá uma 
capacidade instalada de 11.233,1 MW e está sendo construída no rio Xingu, no estado do 
Pará, norte do Brasil.   

 
• Belo Monte não tem um estudo de impacto ambiental adequado. O estudo de impacto 

ambiental (EIA) não contém informação completa sobre os potenciais impactos do projeto ou 
sobre as medidas de mitigação a serem adotadas para garantir os direitos dos atingidos.   

 
• Houve violação ao direito a consulta e ao consentimento livre, prévio e informado das 

comunidades indígenas. Ainda que o Governo brasileiro tenha realizado reuniões com 
algumas comunidades indígenas, não cumpriu as normas internacionais para a realização de 
consultas e para obter o consentimento livre, prévio e informado das comunidades atingidas. 
O governo não proporcionou interpretes, as reuniões utilizaram uma extensa linguagem 
técnica, e foram realizadas anteriormente a finalização do EIA, de forma que não foi 
informada a totalidade dos impactos do projeto.  

 
• Belo Monte causou e continuará causando mudanças dramáticas no rio Xingu e nas 

terras que o rodeiam. Atualmente, mais de 70% das obras estão completas.  Em 11 de 
fevereiro de 2015, foi formalizado o pedido de concessão da Licença de Operação (LO) para 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA). A licença foi 
concedida em 24 de novembro de 2015, apesar dos pareceres técnicos do próprio órgão 
ambiental e da FUNAI. A licença permite o enchimento dos dois reservatórios da usina no 
rio Xingu, afluente do Amazonas; é válida por seis anos e está sujeita ao cumprimento de 
condicionantes cujo avanço será supervisionado através de informes semestrais. As 
condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes de ser considerada a outorga da última 
licença à Belo Monte. A usina desviará de seu curso 80% do rio Xingu através de um canal 
de 500 metros de largura e 75 quilômetros de cumprimento.  Entre o canal e o 
reservatório, 516 km2 de terra serão inundados, uma área maior que a cidade de Chicago.  
Desta área, 400 km2 são de floresta nativa. 
 

• Belo Monte é um “portão de entrada”, o que significa que sua construção acarretará 
inevitavelmente a construção de outras usinas no rio.  Os projetos originais para a usina 
incluíam, além de Belo Monte, outras quatro usinas rio acima, em um sistema desenhado 
para regular as dramáticas variações sazonais de fluxo do rio Xingu.  Ainda que o 
governo tenha excluído as usinas adicionais do projeto final devido a grandes protestos 
públicos, Belo Monte é economicamente inviável sem elas, de forma que a construção 
destas será inevitável.  
 

• Apesar do descumprimento das condicionantes sociais e ambientais exigidas pela 
licença ambiental prévia e as medidas cautelares outorgadas pela Comissão 



	  

 
	  

 

 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Brasil segue avançando com a 
construção de Belo Monte.  Entre julho e agosto de 2015 completaram-se a primeira e a 
segunda etapa do processo de represamento do rio. Isto consistiu em barramentos 
provisórios para avançar a construção. Atualmente, foram abertas comportas hidráulicas do 
vertedouro da Usina complementar para redirecionar as águas do Rio Xingu a seu leito 
original.  Sem embargo, devido as movimentação na corrente do rio, ocorre o arraste de 
materiais argilosos e a erosão das margens do vão, que ocasionam o aumento da turbidez 
nas águas do rio Xingu à jusante das operações. O fluxo de águas turvas é percebido pelas 
comunidades, que a associam a problemas da qualidade da água, à saúde e à produção 
pesqueira.   

 
 
Belo Monte: Um desastre ecológico e social 

 
• Belo Monte está conduzindo o deslocamento forçado de mais de 20.000 indígenas e 

ribeirinhos.  Na iminência do início da operação da hidrelétrica, o cronograma do 
reassentamento foi implementado de maneira muito acelerada. Em 2015, 5.420 famílias se 
registraram no programa de reassentamento, das quais 654 são famílias indígenas, cujas 
casas serão demolidas.  Sem embargo, já foram registrados problemas estruturais nas casas 
construídas para os deslocados nos novos bairros, tais como infiltrações, falta de 
iluminação publica em algumas ruas, ausência de serviços públicos, tais como postos de 
saúde, escolas e saneamento básico. Alguns destes bairros foram considerados como não 
aptos para as comunidades indígenas e ribeirinhas por não terem acesso ao rio Xingu. 
Estes grupos estão perdendo sua terra, cultura e estilo de vida tradicionais, o que coloca 
em perigo sua própria existência como grupos diferenciados. Durante o processo de 
reassentamento, não foi garantida assistência jurídica gratuita e foram registrados casos em 
que lhes foram negados o direito a serem reassentados e de receberem justa compensação.   
 

• Belo Monte causará danos ao ecossistema da Amazônia. Grande parte da floresta está 
sendo destruída, causando impactos desastrosos a biodiversidade da região, produzindo a 
extinção de varias espécies de plantas e animais. À medida que se construam mais usinas 
rio acima do complexo Belo Monte, os impactos socioambientais aumentarão, afetando 
os territórios indígenas Kayapó, inundando as terras de povos como os Araweté, Assuriní 
e Arara, e causando danos graves a floresta e a pesca em toda região.  A terra indígena 
Cachoeira Seca, localizada na área diretamente afetada por Belo Monte, é considerada a 
mais desflorestada do país. 
 

• Belo Monte contribuirá as mudanças climáticas. A vegetação em decomposição em 
áreas inundadas produzirá metano, um potente gás de efeito estufa vinculado as 
mudanças climáticas. 
 

• Belo Monte aumentou a pobreza e os conflitos sociais, e sobrecarregou os sistemas de 
saúde, educação e segurança pública. Em matéria de segurança, entre 2011 e 2014, o 
número de assassinatos dobrou, enquanto que a população aumentou de 100.000 para 
cerca de 150.000 habitantes.  A migração desordenada aumentou a população em uma 
área que não dispõe de infraestrutura adequada.  Também piorou o conflito agrário já 
existente na região, se registrando mais invasões de terras indígenas. 
 

• Belo Monte agrava a propagação de doenças, afetando a saúde de milhares de pessoas.  
Dados do Hospital Municipal São Rafael, o único municipal de Altamira, demostram que 



	  

 
	  

 

 

em 2014 houve um aumento de 101, 24% na atenção de personas, em relação com 2009.  
Além disso, a percepção dos gestores públicos, profissionais de saúde e população é que a 
estrutura de saúde disponível em Altamira tem sido inadequada e que falta equipamento 
básico no hospital. As principais doenças são a dengue, malária, diarreia, ante a qual os 
mais vulneráveis são as crianças e os idosos. Ademais, são verificadas condições de 
desnutrição causada pelo consumo repentino e indiscriminado de produtos 
industrializados e da interrupção da agricultura, pesca e coleta de alimentos. 
 

• Belo Monte ameaça a segurança alimentar e hidrológica assim como o acesso a agua 
potável. A redução do nível da água no rio Xingu muda drasticamente as condições 
ecológicas da região, que afeta os bosques e impacta a reprodução de peixes, dos quais as 
comunidades dependem. Ademais, as explosões, a enorme quantidade de terra que está 
sendo removida, e o afluxo de material de construção estão contaminando o rio.  Os 
pescadores tradicionais estão obrigados a buscar novas áreas de pesca nas terras indígenas 
e áreas protegidas, o que agrava ainda mais os conflitos territoriais.  

 
Mobilização, protestos e resistência a Belo Monte 
 

• Os atingidos se opuseram sistematicamente a Belo Monte e protestaram contra a 
ameaça a sua saúde e suas vidas. A reação da população de Altamira e Vitória do Xingu 
tem sido extremamente negativa. Indivíduos e grupos em todo Brasil protestaram 
continuamente contra o que eles consideram uma ameaça para a saúde de todo o país e um 
precedente perigoso para a construção de barragens na importante floresta Amazônica Em 
2013, centenas de agricultores, pescadores, indígenas e ribeirinhos ocuparam o local da 
barragem em oposição a sua construção. O Estado respondeu militarizando a área para 
garantir a segurança dos canteiros de obras, controlar os movimentos sociais e evitar mais 
atrasos na construção da barragem. A situação é delicada e recentemente foi evidenciada em 
um relatório do Ministério Público Federal de junho de 2015. Este relatório foi preparado 
como parte de uma visita técnica à Altamira, onde foram documentadas graves violações 
dos direitos humanos na construção da barragem.   

• Violência contra defensores de direitos humanos e líderes das comunidades. Houve 
ameaças graves contra os líderes e líderes das comunidades, defensores e defensoras dos 
direitos humanos e outros envolvidos no caso, incluindo um ato de espionagem contra o 
Movimento Xingu Vivo Para Sempre pela empresa construtora para transmitir informações 
a Agência Brasileira de Inteligência. Além disso, em maio de 2015, dois agricultores foram 
atropelados durante um protesto contra a construção da barragem.   

 
Financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES 
 
• O BNDES, ao financiar a construção da usina, concedendo a Norte Energia R$ 25,4 bilhões 

(aproximadamente US$10.16 bilhões), o maior investimento na história do Banco, é 
legalmente responsável pelos impactos sociais e ambientais de Belo Monte. O banco nega 
acesso aos valores já desembolsados, o que é garantido pela Lei de Acesso à Informação no 
Brasil. Em agosto de 2015, a Comissão para a Integração Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados autorizou uma auditoria dos contratos 
entre o BNDES e Norte Energia SA. A auditoria analisará se existem irregularidades na 
modificação das datas de entrega contratuais da usina e nas isenções de multas de 
aproximadamente R$ 75 milhões (aproximadamente US$ 30 milhões).  

 
 
 



	  

 
	  

 

 

Ações legais contra Belo Monte 
 
Ações legais internas  

 
• Atualmente, mais de 60 processos questionam nos tribunais brasileiros as irregularidades 

da usina hidrelétrica de Belo Monte.  Só o Ministério Público Federal do Pará já 
apresentou 24 Ações Civis Públicas, mas também há processos apresentadas pela 
Defensoria Pública do Estado de Pará, Defensoria Pública da União e por organizações 
da sociedade civil.  A ação civil pública (processo nº 14.404) que questiona a legalidade 
do decreto pelo qual o Congresso autorizou usina sem ter consultado as comunidades 
afetadas se encontra pendente de decisão ante o Supremo Tribunal Federal. 
 

• Brasil está manipulando o sistema judicial para legitimar um projeto de duvidosa 
legalidade. Quando os tribunais locais decidem contra o projeto, o governo brasileiro tem 
exercido forte pressão sobre os juízes dos tribunais de apelação para reverter a ordem de 
suspensão das obras de Belo Monte, usando um instrumento processual que permite 
suspender, com argumentos estritamente políticos, decisões judiciais que podem causar 
"grave lesão à ordem econômica". Assim, o judiciário perdeu sua capacidade de garantir a 
legalidade do licenciamento e sucumbiu aos interesses do governo. 
 

Ações internacionais 
 

• Não encontrando respostas para a proteção de seus direitos no ordenamento jurídico 
brasileiro, e na iminência da concessão da licença de instalação, em 2010, as vítimas 
apresentaram denúncia a organismos internacionais de proteção dos direitos humanos. 

 
• Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  Em 2010 o Movimento Xingu Vivo 

Para Sempre (MXVPS), a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), 
Justiça Global e a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) com o 
apoio de outras organizações brasileiras apresentaram uma solicitação de medida cautelar 
ante a CIDH para garantir a vida, a integridade e a saúde dos povos indígenas afetados 
por Belo Monte.  
 

• Em abril de 2011, a Comissão outorgou a medida cautelar 382-2010 e solicitou as 
autoridades do Brasil a suspensão do processo de licenciamento ambiental do projeto da 
usina hidrelétrica de Belo Monte e qualquer obra de construção até que o Brasil cumprisse 
várias condições. 

 
• Lamentavelmente, o Brasil adotou uma postura hostil e sem precedentes contra estas 

medidas, e contra a CIDH e a OEA (Organização dos Estados Americanos) com o 
objetivo de seguir adiante com a Usina Hidrelétrica Belo Monte.  Desgostoso com os 
esforços da Comissão para proteger a população local, o Brasil recorreu a "diplomacia" de 
mão pesada, tomando uma série de medidas para deslegitimar a Comissão e as suas ações 
neste caso, tais como a retirada de candidatura a comissionado da CIDH, e também de 
seu embaixador junto à OEA, além da retenção das quotas anuais de $6 milhões à OEA. 
Mesmo durante as reuniões da OEA e da CIDH; Brasil ameaçou se retirar desse 
organismo e se recusou a participar da reunião de trabalho na Comissão sobre a medida 
cautelar de Belo Monte. 
 



	  

 
	  

 

 

• Brasil ignorou as medidas de proteção e rejeitou a Comissão por considerar sua decisão 
uma “ingerência” em assuntos internos.  Em 2011, a CIDH modificou as medidas 
cautelares, solicitando ao Estado: 1) Adotar medidas para proteger a vida, a saúde, e a 
integridade física dos membros das comunidades indígenas da bacia do Xingu que vivem 
em isolamento voluntário, e para proteger a integridade cultural dos mesmos; 2) Adotar 
medidas para proteger a saúde dos membros das comunidades indígenas da bacia do 
Xingu afetadas pelo projeto Belo Monte; e 3) Garantir que o processo ainda pendente de 
regularização das terras ancestrais dos povos indígenas da bacia do Xingu seja logo 
finalizado, e adotar medidas efetivas para proteger essas terras da intrusão e ocupação de 
pessoas não indígenas, e da exploração ou deterioração de seus recursos naturais.  Na 
mesma decisão, a CIDH determinou que o debate entre as partes sobre a consulta prévia 
se convertesse em uma discussão de mérito da questão, que transcende ao objeto das 
medidas cautelares. 
 

• Em 2011 também foi apresentado ante a CIDH um caso contra Brasil alegando sua 
responsabilidade pela violação dos direitos humanos dos afetados pelo caso Belo Monte 
que inclui, entre outros, a falta de participação, consulta e consentimento prévio, livre e 
informado, a ausência de estudos de impacto ambiental adequados, os direitos a vida, a 
integridade e a saúde.  A petição teve o trâmite aberto em 21 de dezembro de 2015 e, com 
isto, o Estado Brasileiro deverá responder às alegações de violações de direitos humanos 
afirmados na mesma.  

 
• A relação entre Brasil e a CIDH melhorou desde 2011.  Em julho de 2013, a Assembleia 

Geral da OEA elegeu o candidato brasileiro, o que antes havia sido retirado, como 
comissionado da CIDH, e o Brasil está participando do processo ante a Comissão.  De 
igual maneira, em julho de 2015, o Senado do Brasil designou José Machado e Costa 
como Embaixador ante a OEA.  Apesar desses fatos, o Brasil ainda não cumpriu plena e 
efetivamente as medidas cautelares emitidas pela CIDH no caso Belo Monte. 

 
• Organização das Nações Unidas.  Além do Sistema Interamericano, as graves violações 

geradas pela construção da usina de Belo Monte foram apresentadas ante os distintos 
Relatores da ONU e ante a OIT.  Em 2015 foram apresentados informes sobre os 
deslocamentos forçados dos moradores das áreas inundadas.  Os povos indígenas afetados 
também apresentaram suas denúncias ante o Conselho dos Direitos Humanos da ONU. 

 
• Em dezembro de 2015, o Grupo de Trabalho de Empresas e Direitos Humanos das Nações 

Unidas visitou a cidade de Altamira. Ali se reuniu com os grupos afetados, entre eles 
membros das comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após 
essa visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual, entre outras coisas, instou o 
Governo do Brasil a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los pelo desenvolvimento 
econômico. O Grupo deve apresentar um informe final da visita ao Conselho de Direitos 
Humanos em junho de 2016. 
 

Última atualização - janeiro de 2016 
 


