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Prefácio 

Durante séculos, os povos indígenas brasileiros – como no caso de vários outros países- foram reprimidos, explorados e 

expulsos do seu território, por vezes até ao extermínio das suas comunidades e povos inteiros, sofrendo uma destruição da 

sua identidade cultural. Nas últimas décadas, no entanto, foi começando a crescer desuniformemente uma esperança rumo a 

um futuro melhor, em que os povos indígenas possam decidir sobre si mesmos. Em 14 de Abril de 1961, foi criado o grande 

parque para as indígenas Caiapós, o Parque Nacional Xingu (também conocido como Parque Índigena do Xingu). No ano de 

1988, com o início da fase de mudança após a superação de décadas de ditadura militar e ao aceitar a Constituição, o Brasil 

reconheceu significativamente mais direitos aos povos indígenas e concedeu-lhes direitos territoriais na medida em que 

procedeu uma demarcação dos seus habitats naturais - um marco na política indígena do Brasil. Em sua consequência, foram 

demarcados mais de 20% da região amazônica. No ano de 2002, o Brasil ratificou a Convenção ILO 169, comprometendo-se 

assim a reconhecer os direitos nesta estabelecidos em relação aos indígenas. E em Setembro de 2007, o Brasil apoiou a obra 

de direito mais completa internacionalmente, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

mostrando-se com isso disposto a concretizar os direitos dos povos indígenas de forma abrangente. 

 

Estas esperanças vieram a revelar-se falsas: o governo brasileiro vem travando o processo de demarcação nos últimos anos e 

com ele uma questão fundamental do direito garantido pela Constituição. Na floresta tropical amazônica é autorizada a 

construção de uma hidrelétrica após outra, sem que para tal seja pedido o prévio consentimento dos povos indígenas 

afetados. A consulta de opinião aos povos indígenas no que diz respeito a projetos a serem realizados, a qual é garantida 

constitucionalmente, está se tornando um disfarce para se conseguir uma rápida concretização de empreendimentos 

economicamente questionáveis.  

 

No âmbito do combate à pobreza – e servindo o interesse da Economia e dos grandes proprietários - o governo pretende 

transformar a Amazônia, região rica em espécies de fauna e flora, da qual muitos povos indígenas são oriundos e a qual 

constitui o meio ambiente onde vivem, num imenso centro industrial, o que afetará drasticamente os povos indígenas, a 

biodiversidade, o clima local e mundial.  

 

O desenvolvimento econômico que tem ocorrido nas últimas duas décadas no Brasil é impressionante. O governo brasileiro 

planeja euforicamente transformar praticamente cada parcela de terra do seu enorme território em produção agrícola, extrair 

cada mineral do seu solo, tornar muitos rios em produtores de energia, e, por intermédio do mercado de carbono, 

transformar cada pedaço de floresta, o qual deveria ser protegido, em moedas tilintantes. Este fato conduz paradoxalmente à 

destruição do que na verdade se pretende proteger : o espaço natural da Amazônia. 

 

O desenvolvimento econômico não poderá ser feito à custa dos povos indígenas, que durante milênios utilizaram este 

território com base na sustentabilidade, antes do país ter sido colonizado e ter obtido o seu nome, Brasil. Não deverá 

igualmente ser feito à custa da maior área de floresta amazônica existente, contribuindo deste modo para o aumento do 

aquecimento do clima mundial. O Brasil tornou-se poderoso e como tal tem por obrigação acatar uma maior 

responsabilidade : o avanço do desenvolvimento econômico tem que ser feito em harmonia com as necessidades das pessoas 

afetadas e com a natureza. 

 

 

 



 
 
Associação para os Povos Ameaçados considera o consentimento prévio dos povos afetados, o qual deve ser atingido de 

forma livre , informativa e com base numa sua proteção, um instrumento interessante para a redução ou até mesmo a 

extinção de conflitos em torno da propriedade e posse de terras, e do seu usufruto, bem como de conflitos relativos à 

autodeterminação. Isso significa que todos e quaisquer projetos que se relacionem com a vida dos povos indígenas deverão 

ser negociados com estes e em busca do seu consentimento, obrigando assim que sejam discutidas e postas em prática 

medidas de minimização dos prejuízos causados, e que sejam negociadas compensações e participações nos benefícios 

obtidos. E significa também que as populações que até hoje tenham sofrido danos participem nos lucros obtidos.  

 

Significa igualmente que o estado se disponha a aceitar uma eventual recusa da população em causa, uma realidade da qual 

o Brasil se encontra ainda muito distante. Com este relatório, a Associação para os Povos Ameaçados pretende apontar para 

o fato de como a tendência atual poderia mais tarde revelar-se fatal para os povos indígenas e para a Amazônia, bem como 

demonstrar a importância do cumprimento dos direitos dos povos indígenas. Para além disso, a associação propõe campos 

de medidas que indicam como o Brasil poderia pôr em prática estes direitos.  

 

Ao aceitá-las, o Brasil poderia demostrar que o desenvolvimento econômico pode muito bem ser compatível com os direitos 

dos povos em causa, dando um grande passo em frente, rumo a uma política de progresso e de conformidade com os direitos 

humanos. 

 

Berna, Junho 2012 

Christoph Wiedmer 

Diretor 

Associação para os Povos Ameaçados 
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1. Introdução 

"Crescimento" é a fórmula mágica com a qual o governo 

brasileiro tem desenvolvido o país desde há anos. Desde a 

introdução do modelo de crescimento orientado para a 

exportação, com o início do mandato do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva no ano de 2003, o desempenho 

econômico do país quase que duplicou. 40 milhões de 

brasileiros ascenderam nos últimos anos à classe média e 

cerca de 20 milhões puderam libertar-se da pobreza total.  

 

Para que tal seja possível, é pago um preço elevado: os 

problemas ecológicos são cada vez maiores. Os prejudicados 

são especialmente a população indígena, cuja existência se 

encontra ameaçada desde a colonização do continente 

devido a doenças, à escravatura, à desapropriação das suas 

terras, ao desmatamento e à exploração predatória das 

riquezas do solo. No decorrer dos tempos, muitas 

comunidades indígenas têm vindo a desaparecer parcial ou 

completamente, ou refugiaram-se nas profundezas da 

floresta tropical. Atualmente vivem no Brasil ainda 817.000 

pessoas indígenas, o que representa menos de 1% da 

população total. Muitas das suas terras tradicionais, ou 

áreas de refúgio, são exploradas e destruídas com ou sem 

autorização das autoridades competentes.  

 

O programa brasileiro para o desenvolvimento, o designado 

Programa para a Acelaração do Crescimento (PAC), e que foi 

criado pelo governo brasileiro para combater a pobreza, 

abrange gigantescas construções de infraestruturas. Os seus 

planos envolvem novas hidrelétricas, um alargamento da 

exploração de recursos naturais, petróleo e gás natural, bem 

como a construção de estradas. Além disso, foram 

planejados projetos para infraestruturas urbanas e sociais 

em todo o país. E agora este desenvolvimento atinge uma 

nova dimensão: desde 2011 estão sendo construídos as 

polêmicas hidrelétricas de Belo Monte e Teles Pires situadas 

no estado federal do Pará. Existem planos para um número 

aproximado de 258 novas hidrelétricas na região amazônica1. 

                                                 
1 Ver Movimento dos Atingidos por Hidrelétricas (2008): 
Hidrelétricas no Rio Madeira: Energia para que? E para quem?, 

Mas, não são só as usinas hidrelétricas que trazem 

consequências desvastadoras para a população local, 

especialmente a população indígena, e para o seu meio 

ambiente. A fome de riquezas do solo, com base na sua 

enorme demanda incentivada por parte dos chamados países 

desenvolvidos e dos mercados emergentes da China e da 

Índia, provoca um aumento dos preços das matérias primas. 

Assim, justifica-se uma exploração de minerais mesmo nos 

países mais distantes. Centenas de pedidos de pesquisa de 

mineração foram já entregues junto ao Ministério da 

Exploração Mineira e foram, em parte, já concedidos. 

Algumas dessas licenças foram inclusivamente concedidas 

para zonas de terras indígenas, o que é ilegal até hoje. Tudo 

isto aconteceu sem o conhecimento ou o consentimento dos 

povos indígenas, que são os propietários legais dessas 

terras. 

Além disso, alastram novas povoações e terrenos de cultivo 

para a agricultura. Enormes superfícies de floresta 

amazônica são queimadas e exploradas como plantagens de 

soja e como terreno de cultivo de erva para gado bovino. O 

povo Xikrin, por exemplo, o qual habita nas margens do rio 

Catete, encontra-se completamente contornado por áreas de 

intensiva exploração agrícola. 

  

Preocupante é ainda a forma como o poder legal brasileiro 

avança. Enquanto que com a Constituição de 1988 o Brasil 

empreendeu um grande passo rumo a uma proteção moderna 

do indígena, o Congresso desde então tem demolido a 

proteção dos seus direitos humanos e do seu habitat. Um 

exemplo deste fato é o projeto-lei para o código florestal, 

que ao ser adotado, deu origem a um acréscimo excessivo do 

desmatamento, acabando por ter como consequência uma 

anistia para agentes que cometeram crimes de violação 

deste código florestal. Particularmente preocupante é o 

projeto-lei PL 1610/1996 relativo à regulamentação da 

demarcação das Terras Indígenas. Caso seja aceito, ela abrirá 

as portas à exploração mineira comercial efetuada também 

nas Terras Indígenas.  

                                                                                    
http://www.mabnacional.org.br/publicacoes/cartilha_riomadeira_
miolo_2ed.pdf, página 7,   
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Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA), até 2010 

foram concedidas 1.338 autorizações de exploração mineira 

em áreas de reservas. 10.348 novos pedidos encontram-se 

em processamento, embora a lei ainda não tenha sido 

votada (ver capítulo Riqueza de Minerais)2. 

 

Junto a estas evoluções no âmbito do Poder Legislativo, a 

política real executada pelo governo posiciona-se claramente 

contra os interesses dos povos indígenas, causando efeitos 

fatais na proteção do seu habitat. Não é posto termo a 

invasões feitas por colonos, garimpeiros e caçadores ilegais, 

e em muitas zonas de conflito o Estado não se encontra 

presente. Praticamente deixaram de ser demarcadas novas 

Terras Indígenas e o número elevado de atos de violência 

contra pessoas indígenas é bastante preocupante. O Brasil 

pode estar orgulhoso da diversidade cultural gerada  

 

no seu enorme território. Dela fazem parte os povos 

indígenas, já quase inexistentes em outros locais, que ainda 

vivem sem nenhum contato com outros grupos ou, de sua 

livre vontade em completa isolação. Sem serem 

influenciados pelo “mundo exterior”, eles desenvolveram 

uma cultura milenar que se impõe a todo o custo preservar. 

Por se encontrarem particularmente ameaçadas, estas 

comunidades merecem uma especial atenção. O Brasil não se 

comprometeu somente ao combate da pobreza. Ao ratificar a 

Convenção 169 da OIT e ao aceitar a Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o Brasil 

também assumiu a responsabilidade de proteger os povos 

indígenas. Deveres, que se exigem agora ser postos em 

prática. É uma obrigação continuar a promover a defesa da 

população indígena, demarcar por completo as suas reservas 

e garantir uma participação da sua população nos processos 

de decisão.  

 

A Associação para os Povos Ameaçados apresenta no seu 

relatório um conceito que aponta para várias possibilidades 

                                                 
2 Ver Veríssimo, Adalberto et al. (2011): Protected Areas in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/10381.pdf, 
página 76  

de solucionar muitos dos conflitos: O direito da população 

indígena ao seu consentimento livre, informado e prévio em 

relação a qualquer atividade exercida por terceiros que os 

influencie a nível pessoal ou que influenciem a sua forma de 

vida.  
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2. Informações gerais 

O Brasil é o quinto maior país do mundo e possui uma área 

de 8.511.950 km². A grande diversidade étnica deriva da 

mistura da antiga população indígena do Brasil com colonos 

portugueses durante a época da colonização, com a vinda de 

escravos africanos e mais tarde também a chegada de 

imigrantes oriundos da Europa, do Médio Oriente e da Ásia. 

Segundo estatísticas oficiais da FUNAI, fazem parte da 

população indígena ainda cerca de 817.000 pessoas, 

representando cerca de 0,4% da população total. Vivem em 

comunidades, em aldeias indígenas e nas cidades. No Brasil, 

foram demarcadas 6.435 Terras Indígenas até 2011, somando 

uma área de aproximadamente 1.154.999km², quase 28 

vezes a superfície da Suiça. 

Gravura 1: Brasil (Fonte: muz3) 

 

No século 16, época da colonização portuguesa, estima-se 

que tenham vivido ainda 1.000 povos indígenas, bem como, 

segundo diferentes estimativas e fontes, um a dez milhões 

de pessoas indígenas em todo o Brasil4. Com o decorrer do 

tempo, devido a atos de violência, a morte premeditada, a 

doenças, a escravatura, ao boom da borracha e à 

                                                 
3 Fonte: http://www.muz-online.de/america/brasilien1.html 
4 Ver http://www.funai.gov.br/ 
5 Também conhecido pela designação „Amazônia“ – no Brasil, este 
território é também designado Amazônia Legal. Neste relatório são 
usados como sinônimos os conceitos de Amazônia e região 
amazônica 

discriminação, este número foi sendo drasticamente 

reduzido.  

Só há 28 anos é que a população indígena voltou a crescer 

novamente pela primeira vez. Atualmente, porém, a sua 

existência vê-se de novo ameaçada através dos novos planos 

de desenvolvimento econômico.  

 

A região amazônica brasileira5 engloba uma área de 

4.200.000 km², ou seja, ela cobre metade do país. 

Aproximadamente 43% dessa área encontra-se protegida: 

49,4% são parques naturais e 50,6% são terras indígenas. 

 

Estas áreas protegidas vêm sofrendo cada vez mais atos de 

abuso, com origem em sua má administração ou em 

controles insuficientes por parte do governo. 

 

 

Gravura 2: Localização da Amazônia (Fonte: Imazon6) 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Fonte: http://www.imazon.org.br/mapas/amazonia-legal/view 
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3. Bases jurídicas da política indígena 

 

3.1 A Constituição Federal Brasileira e o 

Estatuto do Índio 

Após ter superado a ditadura militar, o povo brasileiro 

assumiu em 5 de Outubro de 1988 uma nova Constituição. 

Paralelamente a elementos de progresso com vista a uma 

política de defesa dos direitos humanos, faziam também 

parte da nova Constituição parágrafos progressivos relativos 

aos direitos dos indígenas. Os parágrafos 231 e 232 

subdividem a população indígena em três grupos: 

comunidades indígenas integradas, em vias de integração e 

isoladas. Estes parágrafos dizem respeito à defesa dos povos 

indígenas e da sua forma tradicional de vida, servindo ainda 

de base para a criação de Terras Indígenas.  

 

A Constituição sofreu também uma melhoria no que diz 

respeito aos povos indígenas isolados, já que estes não são 

mais contatados per se, respeitando-se assim o seu 

isolamento voluntário. 

 

Embora por lei as condições para a defesa dos povos 

indígenas isolados estejam em princípio preenchidas, falta 

ainda pô-las em prática. O artigo 231 da Constituição 

Federal Brasileira permite a demarcação de povoamentos de 

povos indígenas isolados sem um contato direto e prévio 

com os mesmos. No passado, o estado brasileiro só 

reconhecia um povo indígena e as suas terras após o ter 

contatado e ter realizado um censo. Hoje em dia, se forem 

encontrados indícios concretos da existência de povos 

indígenas isolados vivendo numa determinada região, o 

processo de demarcação é iniciado e executado pelos 

funcionários da FUNAI, podendo levar anos reunindo todos 

os indícios e pistas existentes que demonstrem a região 

concreta onde vivem e que utilizam. Ao mesmo tempo, a 

FUNAI estabelece postos especiais de vigilância em pontos 

estratégicos importantes, como por exemplo na foz de rios, 

a fim de proteger o habitat dos povos indígenas isolados 

contra o acesso de estranhos. 

Paralelamente à constituição progressiva, encontra-se 

também ainda em vigor o obsoleto Estatuto do Índio do ano 

de 1973, a qual reflete os princípios do Código Civil de 

1916. Esta condição, de acordo com os conceitos de hoje 

obsoleta, já não corresponde ao que está disposto na 

Constituição e às exigências dos povos indígenas.   

    

Porém, uma nova regulamentação de ajuste encontra-se já 

há algum tempo bloqueada no Parlamento. A antiga 

condição jurídica dos indígenas foi elaborada ainda sob a 

ditadura militar e declara os povos indígenas como sendo 

pessoas sem direito à expressão, violando deste modo várias 

diretivas nacionais e internacionais.  

 

O artigo 1 º deste estatuto prevê ainda que a população 

indígena seja integrada na sociedade brasileira de uma 

forma harmoniosa e de acordo com o progresso7. No 

entanto, a Constituição de 1988 concede aos indígenas 

claramente uma autonomia cultural, contradizendo assim o 

estatuto. Isto resulta num tecido legal que não é claro e 

nítido e que acaba por ser paga pelas comunidades em 

causa. 

                                                 
7 Tradução do Português: Art.1º Esta Lei regula a situação jurídica 
dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o 
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmonicamente, à comunhão nacional – FUNAI: LEI Nº 6.001 - DE 
19 DE DEZEMBRO DE 1973,  
 http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/estatuto_indio.html 
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3.2 O Supremo Tribunal Federal 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é responsável, entre 

outros, por questões de direito constitucional e debruça-se 

sobre decisões que digam respeito aos povos indígenas. Em 

19 de Marco de 2009 foi tomada uma decisão importante 

que tem repercussõespositivas e negativas para esses povos.  

Os povos indígenas da Terra Indígena Raposa do Sol lutaram 

durante anos por uma demarcação e uma utilzação exclusiva 

da sua terra. A condição jurídica de Terra Indígena tinha 

sido concedida em 2005 pelo então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, no entanto um grupo de produtores de arroz 

opuseram-se a este fato e entregaram um requerimento 

junto ao Supremo Tribunal exigindo a anulação do 

reconhecimento legal do território por parte do governo. O 

tribunal rejeitou a queixa dos produtores de arroz e 

concedeu aos indígenas o direito exclusivo de uso das suas 

terras, deixando porém ao mesmo tempo claro que a 

soberania nacional e o interesse público são superiores a 

este direito.  

Em caso de instalações militares, instituições de saúde ou 

de ensino, de construção de estradas, de hidrelétricas ou de 

outros métodos alternativos para a produção de energia e 

para a exploração mineira, seria o Parlamento a decidir se 

esses projetos podem ser executados nas terras indígenas, 

ou não. Atualmente, encontra-se em processo de audiência 

um projeto lei com vista à regulamentação legal desta 

decisão.  

Embora esteja nele prevista uma consulta aos povos 

indígenas, não lhes é concedido o direito a uma 

participação nas decisões. 

 

3.3. A Fundação Nacional do Índio – FUNAI 

A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é uma organização 

nacional que se consagra à defesa e ao apoio dos povos 

indígenas no Brasil, com sede em Brasília e sob tutelado 

do Ministério da Justiça. Até à entrada em vigor da nova 

constituição, o objetivo principal desta entidade era a 

integração dos povos indígenas na sociedade majoritária. 

Depois, a FUNAI criou entre outros uma coordenadoria 

própria, a CII, para povos indígenas que vivem em 

isolamento voluntário e ainda uma coordenadoria própria 

para povos isolados e povos recém-contatados, a CGIIRC. O 

objetivo principal da CGIIRC é a localização de povos 

indígenas isolados, porém sem entrar em contato com eles. 

 

A FUNAI é hoje responsável pela execução de todas as 

medidas a favor da comunidade indígena do Brasil e tem 

por função garantir que as leis, a Constituição e o Estatuto 

do Índio sejam respeitados. No final de 2009, a FUNAI 

deixou de agir como tutor legal dos povos indígenas, 

passando a ter a competência de proteger os povos 

indígenas e de garantir os seus direitos em nome do 

governo. Além disso, a FUNAI deveria informar os povos 

indígenas sobre projetos que lhes digam respeito e obter 

em conjunto com eles uma solução para eventuais 

conflitos, uma função que no entanto, de acordo com os 

representantes indígenas, não é suficientemente exercida8.  

 

Uma função central desta entidade é a demarcação e a 

imposição das fronteiras das Terras Índígenas. A 

demarcação – um processo de transferência de terras 

tradicionalmente usadas por comunidades indígenas para 

uma Terra Índigena – é feito em vários passos 

obrigatoriamente previstos por lei : 

 

1. Em Identificação: Um grupo de trabalho da 

FUNAI  

identifica a região utilizada pelos povos indígenas. 

O respetivo relatório tem que ser confirmado pelo 

presidente da FUNAI. Este publica um resumo do 

relatório e reencaminha o mesmo para o Ministério 

da Justiça. 

2. Aprovada FUNAI: O Ministério da Justiça anuncia 

ter recebido o relatório e comunica dentro de um 

prazo de 30 dias as dimensões da área da Terra 

Indígena. 

3. Declarada: É feita a medida e a limitação real do 

território indígena. 

                                                 
8 Ver Ricardo, Beto / Ricardo, Fany (2011): Povos Indígenas No 
Brasil 2006/2010, Instituto Socioambiental: São Paulo, pág.92 
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4. Homologa: O Presidente ou a Presidenta da 

República confirma a demarcação através da sua 

assinatura.  

5. Registrada no CRI ou SPU: Após a homologação 

por decreto pelo presidente ou pela presidenta, o 

território indígena é registrado oficialmente num 

cartório notarial9.  

 

Todo este processo poderá ser prolongado infinitamente, 

caso a população não-indígena apresente queixa. Um outro 

problema consiste no fato de em muitas terras indígenas 

serem exploradas minas ilegais, serem feitas desvastações 

florestais e prospeções de ouro, embora seja função da 

FUNAI proteger estes territórios demarcados e evitar tais 

atividades. Apesar de muitos funcionários e funcionárias da 

FUNAI desempenharem um excelente trabalho a favor dos 

povos indígenas, a fundação transforma-se cada vez mais 

num instrumento do governo, impondo a sua política de 

desenvolvimento à população indígena.  

A justificá-lo temos o exemplo do Megaron Txucarramãe10, 

um cacique dos indígenas Kayapo do território Xingu, que 

trabalhava para a FUNAI como coordenador e que foi 

despedido por se opor contra a hidrelétrica de Belo 

Monte11.  

As comunidades indígenas depositam cada vez menos 

confiança na FUNAI. Assim, elas vêm exijindo já há algum 

tempo uma organização nacional em que eles possam 

pessoalmente assumir o poder de comando e de decisão, 

lutando pelos seus prórios interesses. 

 

                                                 
9 Ver ISA: Demarcation Process, 
http://pib.socioambiental.org/en/c/terras-
indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje 
10 Megaron Txucarramãe é o cacique da tribo Kayapo e uma das 
mais importanteslideranças indígenas do Brasil. Trata-se do neto 
do cacique Raoni, que iniciou há 20 anos,com o apoio do cantor 
Sting,uma campanha internacional contra a hidrelétrica de Belo 
Monte. Em 1982, ele foi o primeiro presidente indígena da FUNAI. 
11 Ver Plataforma de Belo Monte (01/12/2011): Índios ocupam 
Fuani e exigem o retorno de Kazike Megaron, 
http://plattformbelomonte.blogspot.com/2011/12/indios-
besetzen-nach-entlassung-von.html 
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3.4 Direito Internacional 

 

3.4.1 Visão geral 

Os povos indígenas têm lutado durante séculos pelo 

reconhecimento dos seus direitos. As reinvidicações centrais 

são: 

• O direito à autodeterminação 

• O direito às suas terras 

• O direito de explorar as suas terras e os seus 

recursos naturais e o direito de controlar a 

exploração feita por terceiros. 

 

Enquanto que os direitos dos povos indígenas não são 

garantidos em praticamente nenhum país, registra-se um 

progresso no desenvolvimento das leis internacionais, 

como se pretende mostrar nos subcapítulos que se seguem. 

Neste âmbito, até agora 22 países ratificaram a Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 

(Internacional Labour Organization, ILO). Em 2007, foi 

ainda aceita a Declaração sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Em 

2012, a ONU elaborou diretivas para tratamento dos povos 

isolados. Nestas é salientado o fato de as terras dos povos 

isolados serem intocáveis e que como tal não poderão ser 

concedidos quaisquer direitos sobre uma exploração de 

recursos naturais nelas existentes. O cumprimento destas 

obrigações, tanto por parte do governo brasileiro, como 

por parte da maioria dos outros países, deixa muito a 

desejar. 

 

3.4.2 Declaração sobre os direitos dos povos 

indígenas 

Em 13 de Setembro de 2007, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas aceitou a Declaração sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas (UNDRIP12).  

 

 

                                                 
12 UNDRIP = United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples 

O Brasil votou a favor desta Declaração, a qual, entre 

outros, exige um enquadramento universal relativamente a 

padrões mínimos nos domínios da sobrevivência, da 

dignidade, do bem estar e dos direitos dos povos 

indígenas. Agora, o Brasil deveria inserir essas 

responsabilidades na sua legislação.  

 

A Declaração garante explicitamente todos os direitos aos 

povos indígenas, tanto num âmbito coletivo, como 

individual. Os artigos 3º e 4º (ver anexo) dizem respeito ao 

direito à autodeterminação da população indígena e o 

artigo 8 º consagra o respeito obrigatório pela sua forma 

de vida.  

 

3.4.3 A Convenção 169 da OIT 

A Convenção 169 da organização Internacional do Trabalho 

(OIT) é a única norma internacional que garante aos povos 

indígenas por lei a defesa de um conjunto de direitos 

fundamentais, bem como o seu direito pessoal a estes. 

Esta Convenção entrou em vigor em 5 de Setembro de 1991 

e foi assinada pelo Brasil em 25 de Julho de 200213. Com a 

sua assinatura, o Brasil assumiu a responsabilidade de 

inserir na sua legislação nacional 44 artigos relativos aos 

direitos fundamentais dos povos indígenas e de cumpri-los. 

 Quanto aos projetos de infraestrutura e econômicos no 

Brasil, encontram-se especificadas nos artigos 6º, 7º e 15º 

as condições gerais segundo as quais o governo deveria 

agir com os representantes indígenas com vista a uma sua 

integração nesses planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ver ILO (2011): Convention Nr. C169, 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C169 
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Em 2 de Marco de 2012, foi publicado pela Comissão de 

Especialistas da OIT (ILO) um relatório para o cumprimento 

desta Convenção14, no qual é exigido que o Brasil “tome as 

medidas necessárias para a realização de consultas dos 

povos indígenas afetados, segundo o disposto nos artigos 

6º e 15º da Convenção 169, relativamente à construção da  

usina hidrelétrica de Belo Monte, antes que possíveis 

efeitos nocivos deste projeto se tornem irreversíveis, e que 

trabalhe em cooperação com os povos indígenas, de forma 

a poder então constatar se as prioridades destes povos 

serão respeitadas. Além disso, o governo brasileiro deverá 

planejar medidas de minimização de risco e indenizar a 

população afetada equitativamente15."  

Também a Comissão Interamericana para os Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (IACHR) 

criticou o governo brasiliero relativamente à central 

elétrica de Belo Monte. O Brasil reagiu revoltado e 

suspendeu a sua contribuição financeira junto à 

Organização dos Estados Americanos.  

 

No âmbito regional, porém, a Convenção da OIT parece 

gozar de uma grande aceitação : o Ministério Público do 

estado federal do Pará, por exemplo, entregou múltiplas 

queixas contra o processo de autorização das hidrelétricas, 

alertando para a implementação insuficiente da Convenção 

169.  

 

3.4.4 Consentimento livre, informado e prévio – 

CLIP 

Um instrumento central para a implementação dos direitos 

dos povos indígenas é o Consentimento Livre, Informado e 

Prévio (CLIP16). Se terceiros quiserem exercer atividades em 

terras indígenas, terão que buscar o consentimento da 

                                                 
14 Ver ILO (2012): Informe de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 
http://www.politicaspublicas.net/panel/images/stories/docs/2012
-informe-ceacr-oit-pueblos-indigenas.pdf 
15 Ver Plattform Belo Monte (05.03.2012): Belo Monte verletzt die 
ILO-Konvention 169, 
http://plattformbelomonte.blogspot.com/2012_03_01_archive.ht
ml  
16 A designação „FIVE“ é também conhecida sob a sigla inglesa 
FPIC (Free, Prior and Informed Consent). 

população afetada. Para tal, terão que ser realizadas prévia 

e seriamente negociações sobre os projetos planejados.  

Por intermédio deste conceito de acção, poderão ser 

negociadas medidas de minimização de risco, 

compensações pelos efeitos desvantajosos ocorrentes 

dessa atividade e ainda uma participação nos lucros 

obtidos. Desta forma, o CLIP oferece uma possibilidade 

para um desenvolvimento sustentável da população em 

causa. Projetos industriais ou relativos a infraestruturas 

prestariam assim uma maior contribuição para o 

desenvolvimento sustentável local, perservando a chance 

de um acordo da população afetada.  

Anteriormente à construção das hidrelétricas de Belo 

Monte e de Teles Pires, tal como na maioria dos projetos de 

construção na Amazônia, os povos indígenas locais não 

foram consultados, ou não o foram de forma suficiente. O 

artigo 10 º da Resolução da ONU nº 61/29517, a qual foi 

aceito pelo Brasil, estipula o seguinte: 

"Os povos indígenas não poderão ser obrigados a deixar as 

suas terras ou territórios ou a ser deles expulsos. Um 

repovoamento só poderá ser feito com o consentimento 

livre, informado e prévio dos povos indígenas em causa, 

após terem sido esclarecidos sobre as questões de direito 

implícitas, ou após ter sido acordada uma indenização 

devida e justa, deixando prevalecer na medida do possível 

a opção de um eventual retorno18." 

O presidente da FUNAI, Márcio Meira, afirmou durante um 

encontro com representantes dos povos indígenas sobre a 

usina hidrelétrica de Belo Monte que a FUNAI não sabia 

como deveria ser realizada uma consulta aos povos 

indígenas ou com sua participação19.  

                                                 
17 O grupo de trabalho relativo à população indígena foi, junto ao 
Forum constante sobre os assuntos indígenas, um dos órgãos das 
Nações Unidas que se ocupou exclusivamente da situação dos 
povos indígenas. O grupo iniciou já em 1985 a elaboração da 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a qual 
só foi aprovada pela Assembléia da ONU em 2007. 
18 Ver ONU: Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas, 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf 
19 Ver Xingu Vivo: Problemas continuam sem respostas após 
reunião com presidência da Funai, dizem indígenas (26.01.2012) : 
http://www.xinguvivo.org.br/2012/01/26/problemas-continuam-
sem-respostas-apos-reunião-com-presidência-da-funai-dizem-
indígenas/  
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A Assoçiação para os Povos Ameaçados ocupou-se intensivamente com a implementação do conceito CLIP e, no âmbito 

de um estudo para a aplicação do CLIP na Baía do Congo20, a assoçiação chegou às seguintes conclusões:  

 

• O CLIP deverá ser aplicado a todos os projetos que digam respeito à população indígena e às terras que ocupam. 

Todas as informações relevantes terão que ser comunicadas antes do início das atividades. 

• As informações terão que ser concebidas de forma a serem objetivas, a poderem ser transmitidas de forma 

transparente e a poderem ser compreendidas pelas comunidades indígenas. 

• Terá que ser feita uma consulta alargada e tendo em consideração todos e quaisquer grupos afetados.  

• Nas negociações não poderá ser exercido qualquer tipo de pressão ou manipulação contra os afetados.  

• Os afetados tem o direito a dizer „Sim“. 

• Os afetados tem o direito a dizer „Como“ e a negociar até que estejam de acordo. 

• Os afetados tem também o direito a dizer „Não“. 

• Os aspetos centrais das negociações serão: medidas de minimização de danos, instalação de áreas de refúgio, 

compensação de prejuízos e participação nos valores adicionados que sejam gerados através do projeto. 

• No final das negociações, os afetados decidem se dão o seu consentimento, ou não.  

• O CLIP não é um acordo a ser obtido uma única vez e terá que continuar a ser negociado durante todo o projeto. 

Em especial, terá que ser assegurada uma troca de informações, bem como uma participação contínua das 

comunidades indígenas. No caso de novas informações ou no caso de as informações vierem-se a revelar como 

sendo falsas, as comunidades poderão retirar o seu consentimento.

                                                 
20 Lewis, Jerome et al. (2008): Free, Prior and Informed Consent and Sustainable Forest Management in the Congo Basin, 
http://assets.gfbv.ch/downloads/fpic_congo_report_english.pdf 
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4. Povos Indígenas na Amazônia 

 

4.1 Povos Indígenas 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geofísica e 

Estatística (IBGE) e de acordo com o censo de 2010, existem 

em todo o território do Brasil 817.000 pessoas indígenas, 

das quais 315.000 vivem no mato e 502.000 em cidades21. 

Cerca de 13% da superfície total do Brasil foi demarcada 

para a população indígena. A maioria das pessoas indígenas 

vive na Amazônia, a qual compreende os estados federais 

Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rodônia, Roraima, Tocantis, 

Mato Grosso e uma parte de Maranhão. 

  

A população indígena é a mais vitimada pela probreza no 

Brasil. A pobreza e o roubo das suas terras levaram mais da 

metade de sua população a fugir para os bairros pobres ou 

favelas no entorno dos centros das grandes cidades. 

326.375 pessoas indígenas vivem em condições de extrema 

pobreza22 e aproximadamente 64.000 famílias indígenas 

encontram-se dependentes de programas de apoio social do 

governo (Bolsa Família)23. 

 

Hoje em dia ainda existem cerca de 235 povos indígenas, 

de acordo com as estimativas, entre 150.000 e 350.000 

pessoas indígenas na região amazônica24. Uma parte deles 

vive em comunidades de menos de uma dúzia de pessoas, 

outra parte vive em aldeias maiores, com aproximadamente 

30.000 habitantes. Falam cerca de 180 línguas indígenas 

diferentes.  

                                                 
21 Ver http://www.funai.gov.br und Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (2012): 
http://ibge.gov.br/indigenas/graficos.html  
22 Ver Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: O 
perfil da Extrema Pobreza no Brasil com base nos dados 
preliminares do universo do Censo 2010,  
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2011/maio/arqui
vos/11/05/02_Nota_Tecnica_Perfil_A.doc/view?searchterm=O%20
perfil%20da%20Extrema%20Pobreza%20no%20Brasil%20com%20b
ase%20nos%20dados%20preliminares%20do%20universo%20do%2
0Censo%202010 
23 Ver ISA: Cresce número de famílias indígenas beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família (31/05/2011), 
http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=102996 
24 Ver Ricardo, Beto / Ricardo, Fany (2011): Povos Indígenas No 
Brasil 2006/2010, Instituto Socioambiental: São Paulo, página 16 

Segundo dados da ONG brasileira ISA, vivem na Amazônia 

173 comunidades indígenas num conjunto total de 405 

terras indígenas, preenchendo cerca de 22% da região 

amazônica brasileira25. A floresta tropical amazônica não só 

é o habitat tradicional dos povos indígenas, como também 

lhes serve de fonte de alimento, de medicina e de quase 

todos os materiais que necessitam. Especialmente para a 

sua espiritualidade e a sua vida tradicional, a floresta 

amazônica, com o seu grande número de locais sagrados, é 

fundamental para a sobrevivência dos povos indígenas e da 

sua forma de vida.  

 

A criação de terras indígenas remonta até às primeiras 

décadas do início do século 20. Em consequência da 

Constituição de 1988, foram concretizadas muitas terras 

indínas novas. Nos últimos tempos, porém, o número de 

novas terras indígenas criadas tem diminuído de modo 

preocupante. A tabela seguinte descreve o estado atual da 

demarcação de terras indígenas.  

 

                                                 
25 Muitas Terras Indígenas ainda nã foram declaradas como tal, 
não recebendo assim ainda qualquer proteção por parte do 
governo.  
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Tabela 1: Terras Indígenas no Brasil - Situação em julho 201126 

Situação                                                                             Número         Superfície (ha) 

Em identificação                                                                      134              9'964 

Com restrição de uso a por não-índigenas                                       5           842'022 

Total                                                                                      139           851'986  

Aprovada FUNAI                                                                        16        1'654'098  

Declarada                                                                                 69   5'059'374'452 

Reservada                                                                                23                        138'665 

Homologada                                                                             30        5'549'675  

Registradas  SPU/CRI27                                                             400                    98'289'838 

Total no Brasil                                                                      677   111'523'636  

 

 

 

Gravura 3: Terras Indígenas no Brasil (Fonte: © FUNAI28) 

 

Legenda 

Superfície amarela:     Terras Indígenas 

Superfície vermelha:  Pedidos de autorização de extração de recursos naturais em Terras Indígenas 

Superfície verde:  Terras Indígenas em processo de demarcação

                                                 
26 Ver Ricardo, Beto / Ricardo, Fany (2011): Povos Indígenas No Brasil 2006/2010, Instituto Socioambiental: São Paulo, 
página 90 
27 SPU Serviço de Patrimônio da União / CRI Cartórios de Registro de Imóveis 
28 Fonte: http://www.funai.gov.br/ultimas/e_revista/iconografia/fotos/mapao.htm 
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Gravura 5: Aldeia de indígenas voluntáriamente isolados (Fonte: © Gleison Miranda - FUNAI) 

 

A designação “voluntariamente isolados" surgiu devido ao 

fato de muitos descendentes destes povos terem 

sobrevivido a atos de violência e de se terem recolhido 

novamente após as suas experiências assoladoras com a 

civilização. Durante o apogeu do boom da borracha nos 

finais do século XIX, por exemplo, cerca de 90% das 

pessoas indígenas na Amazônia foram mantidos como 

escravos ou sofreram atos de violência brutal. A segunda e 

terceira onda de violência atingiu a Amazônia nos anos 

1920 e 1960, à qual muitas das comunidades indígenas não 

sobreviveram.  

Em 1963, por exemplo, o empresário Antonio Mascarenhas 

Junqueira lançou dinamite de um avião alugado sobre o 

povo Cinta Larga, porque os povos indígenas o 

perturbavam na recolha de borracha.  

Alguns dias após o bombardeamento, enviou um grupo de 

mercenários ao local para que matassem os sobreviventes 

de forma extremamente brutal33.  

Vivências traumáticas como estas marcaram os 

sobrevivente de grupos indígenas que decidiram assim por 

viver em isolamento. Pressupõe-se no entanto que uma 

vida em completa isolação não seja possível, já que a 

maioria dos povos mantém ocasionalmente contato com os 

seus vizinhos mais próximos para uma troca de utensílios e 

alimentos. Por intermédio destas trocas, alguns povos 

isolados tem em sua posse, entre outros,  

armas de metal, louça para cozinhar e peças de metal 

oriundas de navios velhos. Em parte, estes objetos podem 

ser vistos nas fotografias publicadas e feitas em sobrevoo 

do local para fins de estudo ou de proteção dos isolados.  

 

 

                                                 
33 Ver Survival International: Porque se escondem?, 
http://www.survivalinternational.de/artikel/3129-warum-
verstecken-sie-sich 
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Gravura 6: Fotos de isolados, tiradas em sobrevoo (Fonte: © Gleison Miranda - FUNAI) 
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O seguinte mapa da FUNAI ilustra em que regiões existem provas ou indícios de povos isolados. Alguns destes povos 

vivem em terras indígenas, muitos deles, porém, vivem em zonas fronteiriças dessas terras ou ainda fora de tais áreas 

protegidas e não possuem qualquer proteção especial. 

 

 

Gravura 7: Localização dos povos índígenas isolados brasileiros (Fonte: © FUNAI34) 

 

Legenda 

Casa vermelha:     Povos isolados comprovados 

Triângulo azul:   Índigenas encontrados recentemente  

Ponto amarelo:   Suspeita-se que aqui vivem povos isolados 

Superfície verde:  Terras indígenas onde vivem povos indígenas isolados 

Superfície azul:   Terras indígenas  

 

 

 

                                                 
34 Fonte: www.funai.gov.br 
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Os povos índigenas isolados disfrutam de uma cultura rica 

e de um conhecimento integral sobre a flora e a fauna. 

Esta vida encontra-se extremamente ameaçada pelo 

desenvolvimento atual: a construção de hidrelétricas e 

estradas, e ainda a busca e a exploração de recursos 

naturais como o petróleo, o gás natural, o ouro e outros 

recursos do solo, atrai pessoas às suas proximidades.  

 

Estas circunstâncias impedem os povos indígenas de 

continuarem a exercer a sua forma de vida tradicional. Nos 

últimos anos, o governo do Brasil concedeu licenças para 

construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e de 

Jirau, no rio Madeira, de Belo Monte, no rio Xingu, e de 

Teles Pires, no rio Teles Pires, embora seja do 

conhecimento geral que no seu entorno vivem grupos em 

regime de isolamento. Segundo a FUNAI, por exemplo, 

vivem a cerca de 70 kilometros de distância da hidrelétrica 

de Belo Monte um ou vários grupos de indígenas isolados 

na TI Koatinemo e ainda perto do riacho Ipiaçava.  

 

Existe igualmente, segundo a FUNAI, um grupo de isolados 

a uma proximidade de apenas 30 kilometros da hidrelétrica 

Santo Antonio, que vivem na TI Katauixi/Jacareúba, 

existindo ainda indícios35 de que povos indígenas isolados 

permaneçam nas redondezas da usina hidroelétrica de Teles 

Pires. Juntamente à ameaça dos projetos de infraestrutura, 

os povos indígenas que vivem isolados estão também 

fortemente em perigo devido a doenças, como a gripe, 

contra as quais não são imunes. A experiência demonstra 

que até 2 terços de um grupo em isolamento poderão 

morrer após o primeiro contato com pessoas com uma vida 

moderna36.  

 

Por essa razão, deverá ser evitado qualquer contato com a 

civilização, a não ser que eles próprios busquem esse 

contato. A construção da Rodovia interoceânica de Rio 

                                                 
35 Ver Monteiro, Telma (08/01/2012): Indígenas isolados na 
região das usinas do Madeira tinham sido detectados em 2009, 
http://telmadmonteiro.blogspot.com/2012/01/indigenas-isolados-
na-regiao-das-usinas.html 
36 Ver ISA, Braune Wiik, Flavio (1999): 
Xoklenghttp://pib.socioambiental.org/pt/povo/xokleng/975 

Branco, a capital do Estado Federal do Acre, até à costa 

peruana do Oceano Pacífico, a qual se encontra a apenas 

300 kilômetros da zona ocupada por povos indígenas, 

originou uma verdadeira invasão do território peruano por 

parte de aproximadamente 60.000 madeireiros, garimpeiros 

e traficantes de droga ilegais. Estes avançam atualmente 

ao longo das margens do Rio de las Piedras, do Rio 

Tauhamanu, do Rio Madre de Dios, Purus e Juruá, até às 

zonas de mais difícil acesso ocupadas pelos isolados. Após 

o preço do ouro ter triplicado, surgiu nesta região uma 

verdadeira febre de ouro, relata o agente da FUNAI José 

Carlos Meirelles37.  

 

Só na cidade peruana de Puerto Maldonado, nas margens 

do Rio Madre de Dios, são vendidas três toneladas de 

mercúrio por mês a garimpeiros, o qual se infiltra nos 

afluentes do Amazonas, contaminando não só a água, 

como também a completa cadeia alimentar. Em análises de 

controle de sangue feitas às pessoas indígenas Ashaninka38 

foram medidos valores máximos de mercúrio39. Desde 1990, 

o governo peruano autoriza concessões para a zona 

ocupada por povos indígenas isolados a empresas de 

madeira que se especializaram exclusivamente na 

desvastação de árvores de mogno.  Madeiras finas que, 

através da nova rodovia, são exportadas para território 

ultramarino.  

Desde 2005, porém, o estoque mogno no lado peruano foi 

reduzido. Além disso, o governo peruano autorizou 

concessões a grupos de empresas petrolíferas 

multinacionais para quase todo o território da regiao 

amazônica peruana. Uma realidade que também ameaça os 

grupos isolados e que levou a que nos últimos tempos cada 

vez mais povos isolados se tenham deslocado do Peru para 

o Brasil, passando por regiões já habitadas por outras 

pessoas.  

                                                 
37 José Carlos Meirelles trabalha desde 1971 para a FUNAI e é 
conhecido pelo seu trabalho pioneiro a favor dos indígenas 
isolados do Brasil. 
38 Os indígenas Ashaninka situam-se a leste do Peru/oeste do 
Brasil. 
39 Mais informações em GfbV: Die Unsichtbaren/Os invisíveis 
(2012), 
http://www.gfbv.at/publikationen/bvbilder/bv01_2012.pdf 
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Este fato provoca frequentemente conflitos entre os 

índigenas isolados, os seringeiros e os colonos que povoam 

já há bastante tempo as margens dos rios no Estado 

Federal do Acre, uma vez que os povos índigenas isolados 

não conhecem nenhuma fronteira de território na floresta e 

também não se sentem como cidadãos de estados 

nacionais. Uma área protegida binacional poderia resolver 

este problema. Nesse sentido, a associação apoia as 

iniciativas locais que visem a criação de um território 

binacional entre o Perú e o Brasil para proteção dos povos 

isolados. 

O mapa em baixo mostra onde poderia situar-se o território binacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravura 8: Mapa da área protegida binacional para povos indígenas isolados no Perú/Brasil (Fonte: © 

Cartografia Social da Amazônia - Núcleo Acre Frente de Proteção Etnoambiental Rio Envira-FUNAI Comissão 

Pró-Índio do Acre) 
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5. Ameaças econômicas e políticas 

 

5.1 Visão geral  

A maior ameaça existente para os povos indígenas reside 

nas consequências do desenvolvimento econômico do 

Brasil. A fome brasileira e mundial de recursos naturais e o 

daí consequente aumento do seu preço desencadeou um 

enorme interesse pelas riquezas do solo e recursos naturais 

na região amazônica. O governo brasileiro desenvolveu 

planos destinados ao aproveitamento dos recursos hídricos, 

portos navais, hidrovias e estradas, exploração mineira e  

ainda a extensão da economia agrária  

de monoculturas em grandes superfícies e da exploração 

pecuária. O Congresso Nacional torna permeável o código 

florestal, o que levará a um desmatamento em massa, e 

existem projetos de lei com vista a ser-lhe reconhecida a 

competência de demarcação de Terras Indígenas, bem como 

à mineração feita inclusive em Terras Indígenas. Este fato 

terá consequências desvastadoras para a população 

indígena. A carta geográfica mostra as dimensões da 

pressão a que as comunidades indígenas estão sujeitas 

através da exploração comercial do Amazonas.  

 

 

Gravura 9: Pressão e ameaças feitas às TIs na Amazônia (Fonte: © ISA40) 

 

Legenda 

Pás e enxadas vermelhas:  Extração de ouro em terras indígenas 

Árvore branca:   Desmatamento ilegais 

Linha vermelha:    Trajeto de desmatamento 

Superficie rosa:    Atuais zonas de extração de recursos naturais 

Superfície laranja-escuro:  Terras Indígenas 

Superfície verde:   Desmatamentos 

Superfície vermelha:   Atuais jazidas de petróleo e gás natural 

Superfície Amarela:   Futuras jazidas de petróleo e gás natural 

 

                                                 
40 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the Brazilian 
Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPressuresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, pág. 8.  
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5.2 Desenvolvimento Econômico  

 

5.2.1 Iniciativa para a Integração de 

Infraestruturas Regionais na América do Sul 

(IIRSA) 

Desde a sua criação no ano 2000, tem-se seguido com a 

Iniciativa para a Integração de Infraestruturas Regionais 

na América do Sul (IIRSA) o objetivo de incorporar a a 

América do Sul na economia internacional. Nesse âmbito, 

12 estados sul-americanos planejam em conjunto enormes 

projetos de construção nos campos da telecomunicação, da 

energia e dos transportes no subcontinente. O apoio 

financeiro e técnico necessário ao programa é concedido 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

Coorporação Andina de Fomento e do Fundo Financeiro 

para o Desenvolvimento da Bacia do Prata.  

 

Gravura 10: Eixos do IIRSA na América do Sul (Fonte: Planet 
Trails Foundation41) 

                                                 
41 Fonte: Planet Trails Foundation, Infrastructure for Deeper 
Integration in South America: IIRSA, 
http://planettrailsfoundation.org/IIRSAandAmazonia.html 

A IIRSA abrange 348 projetos através dos quais, dentro de 

um prazo de 20 anos, deverá ser realizado um volume de 

investições na ordem dos 38 mil milhões de US$. Estes 

projetos situam-se ao longo de 12 eixos de integração que 

se estendem por toda a América do Sul, ligados entre si e 

que correspondem a atuais ou futuros tráfego de comércio. 

O mapa abaixo mostra onde se situarão os eixos na região 

amazônica.  

 

A maioria dos projetos IIRSA localizam-se em regiões 

dotadas de uma biodioversidade abundante, de ecosistemas 

sensíveis e de população, que são extremamente atingidos 

pelos seus impactos negativos. Nunca foi buscado o 

consentimento da população diretamente afetada. Os 

estados sul-americanos copiam, assim, um modelo de 

desenvolvimento que em outras partes da Terra originou 

drásticos problemas sociais e ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gravura seguinte mostra os locais onde deverão ser 

levados a cabo os projetos da IIRSA na região da Amazônia 
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e quais as regiões que serão ligadas entre si através de 

novas hidrovias. Um destes eixos atravessa completamente 

a Amazônia: os portos pacíficos Pita no Perú, Esmeraldas 

no Equador e Temuco na Colúmbia, deverão ser ligados à 

Foz do Amazonas, Belém, no Brasil. Por intermédio destes 

trajetos deverão ser transportados sobretudo minerais dos 

Andes para a Europa, e, na direção oposta, carne e madeira 

para a Ásia e a América do Norte. 

  

  

Gravura 11: Eixos IIRSA no Norte da América do Sul (Fonte: GEOSUR42) 

                                                 
42 Fonte: Geosur, Integration and Development Hubs, 
 http://www.geosur.info/geosur/iirsa/mapas_en.php 
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5.2.2 Programa Nacional de Acelaração do 

Crescimento (PAC) 

Para combater a pobreza e estimular o crescimento 

econômico, o Governo do Brasil desenvolveu um Programa 

Nacional de Acelaração do Crescimento (PAC) que se 

debruça nos projetos de grande porte da IIRSA. Este 

programa foi lançado em 2007 pelo governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva e apoia sobretudo os seguintes projetos:  

 

• Extensão do aprovisonamento de energia 

• Extração de recursos naturais, por exemplo 

petróleo e gás natural 

• Melhoramento dos caminhos de transporte 

existentes em terra e na água e construção de 

novos 

• Alargamento da superfície arável útil para 

exploração pecuária e agrária43  

 

Em 2010, o PAC foi substituído pelo PAC 2, com o qual se 

pretende estimular ainda mais a economia no período de 

2011 a 2014, com especial ênfase no campo da energia, das 

infraestruturas e da construção urbanística social44.  

 

Para que tais projetos possam ser postos em prática o mais 

rápidamente possível, o governo assinou no final de 

outubro 2011 a portaria 419/201145, que visa uma obtenção 

mais rápida de concessão por parte da entidade de proteção 

ao meio-ambiente IBAMA. Com esta portaria são reduzidos 

os períodos de tempo que os interessados necessitam para 

recolher informações e declarações junto às entidades 

(IBAMA, FUNAI), restando às entidades apenas 10 dias para 

informar a população em causa sobre o planejamento de um 

projeto e para consultar. Ora isto faz com que todo e 

qualquer processo democrático de formação de vontade 

própria e de participação em decisões não seja mais que um 

mero disfarce.  

                                                 
43 Ver PAC: http://www.brasil.gov.br/pac 
44 Ver PAC 2: http://www.brasil.gov.br/pac/o-pac/conheca-o-pac 
45 Uma portaria é uma ordem emanada pelo poder executivo e 
dirigida a outras entidades do estado, no caso do exemplo citado 
ao Ministério do Ambiente. 

Embora o Brasil, ao ter ratificado a Convenção 169 da OIT, 

tenha assumido a responsabilidade de integrar a população 

indígena no planejamento de projetos por meio do 

consentimento livre, informado e prévio (CLIP), isso é posto 

em causa por esta nova portaria. Para além disso, foi 

também encurtado o processo de licenciamento concedido 

por parte de mais outras entidades. A redução de prazos 

exclui a possibilidade de uma análise científica exata.  

 

Só após a avaliação do impato ambiental é que as partes 

afetadas terão a possibilidade de consultar os planos de 

projeto das empresas e de, num prazo de 60 dias, poder 

colocar questões. No caso de não existir essa avaliação, o 

prazo será encurtado para 20 dias. As partes afetadas, no 

entanto, terão no máximo a possibildade de exigir pequenas 

alterações ou ajustes, nunca podendo rejeitar um projeto na 

sua totalidade46. Através da alteração do processo de 

licenciamento, os megaprojetos de empresas nacionais e 

internacionais gozam de uma posição especial, podendo ser 

rapidamente postos em prática e sem objeções por parte da 

população indígena.  

Por ocasião de uma assembleia geral de uma aliança de 

pessoas indígenas, povoadores das margens dos rios e ONGs 

na Amazônia, os delegados indígenas criticaram o modelo 

de desenvolvimento criado pelo governo da seguinte forma: 

“No passado, todos os grandes projetos brasileiros de 

infraestrutura trouxeram lucros cada vez maiores aos grupos 

econômicos potentes, enquanto que para os povos 

tradicionais e ancestrais trouxeram a destruição e o fim da 

sua forma de vida. A construção de hidrelétricas, como a de 

Tucuruí, no Pará, a de Samuel, na Rondônia, a de Estreito, 

em Tocantins, e a de Balbinas, na Amazônia, são exemplos 

definitivos do mal, que este modelo de desenvolvimento 

trouxe47.“ 

                                                 
46 Ver CIMI 9/11/2011): Perversidade e Autoritarismo: Governo 
Dilma edita portarias de restrição e desconstrução de direitos 
territoriais indígenas e quilombolas,  
 http://www.cimi.org.br/site/pt-
br/?system=news&conteudo_id=5931&action=read 
47 Declaração de uma aliança de povoadores do rio Amazonas e 
ONGs por ocasião do „4 Rivers Meeting“ em Itaituba, Pará, em 
27/12/2010 
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5.3 Construção de estrada 

No âmbito do PAC, o governo pretende investir cerca de 5 

mil milhões de US-Dollar na gigantesca construção de 

estradas. Na Amazônia pretende-se asfaltar, entre outras, a 

Transamazônica (BR 320), bem como as estradas BR 163, 

de Cuiabá a Santarém, e a BR 319, que liga Manaus a Porto 

Velho. 

 
Gravura 12: Rede de estradas na Amazônia (Fonte: WWF48) 

 

A construção de estradas não só produz efeitos negativos 

sobre o meio-ambiente ecológico, como também abre as 

portas a um desenvolvimento econômico descontrolado e a 

atividades ilegais, uma vez que por via das estradas 

poderão ser transportadas madeiras legal e ilegalmente 

cortadas, bem como recursos naturais legal e ilegalmente 

extraídas.  

 

A construção de estradas possibilita o acesso a regiões até 

então inacessíveis. São construídas novas povoações nas 

profundezas da floresta amazônica, o que põe os povos 

indígenas que ocupam essas regiões em perigo, muito 

especialmente os que ainda vivem em isolamento.  

 

Com base no relatório do ISA, relativo aos perigos dos 

povos indígenas na Amazônia, os efeitos são os seguintes: 

tanto madeireros, como garimpeiros, como invasores de 

terras, todos eles ilegais, avançam pela região dos povos 

indígenas, trazendo até si doenças, álcool e prostituição, 

                                                 
48 Fonte: WWF (2007), Projetos de infraestruturas na Amazônia, 
http://www.wwf.at/de/menu27/subartikel476/ 

entre outras coisas.  

Dado ao aperfeiçoamento das possibilidades de 

comercialização vindo com a construção de estradas, 

aumentam também as áreas de aproveitamento agrícola. 

Um quarto da área da Cahoeira Seca, a Terra Indígena da 

Arara, por exemplo, foi ocupado por invasores ilegais 

desde a construção da Rodovia Transamazônica. A partir 

da Transamazônica foram construídas, na sua maioria 

ilegalmente, outras estradas para o interior da floresta 

amazônica, grandes e pequenas, num total de 735 

quilometros, cobrindo 735.000 hectares de terras da 

comunidade indígena da Cachoeira Seca, dos quais 4% 

foram já desmatados.  

 

Uma outra estrada nacional que atravessa a Amazônia, a 

BR 163, trespassa 33 Terras Indígenas, segundo a ISA. Por 

seu lado, a BR 319, com uma extensão de 877 quilômetros 

e já em grande parte construída mas ainda não asfaltada, 

poderá afetar mais de 50 Terras Indígenas, respetivamente 

cerca de 6.000 pessoas49. A ISA prevê que até o ano 2050 

serão desmatados cerca de 39 mil milhões de hectares da 

floresta por motivos de construção de estradas.  

 

Para além disso, suspeita-se que nesta região vivam quatro 

povos indígenas em isolamento. Sem que a população local 

afetada tenha direito à participação nas decisões, sem 

obrigações a cumprir claras e sem controles rigorosos por 

parte do estado, a construção de estradas conduz à 

destruição da Amazônia e dos povos indígenas que nela 

habitam. 

 

  

                                                 
49 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): 
ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, pág. 
15 
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5.4. Hidrelétricas 

 

5.4.1 Situação atual 

O governo brasileiro planeja uma forte expansão do número 

de hidrelétricas existentes na Amazônia para fins de 

produção de electricidade. A construção das hidrelétricas 

de Balbinas e Tucurí foi iniciada pelo governo brasileiro já 

nos anos de 1980. Já entao ele quis construir a polémica 

hidrelétrica de Belo Monte, fracassando no entanto devido 

ao fortes protesto por parte da população indígena e de 

organizações de defesa do meio-abiente. A falha de 

corrente elétrica e a crescente necessidade de energia 

eletrica originada pelo crescimento da economia brasileira 

são bons argumentos para os governos de Luiz Inácio Lula 

da Silva e de Dilma Rousseff construirem grandes 

hidrelétricas, muito para além das até agora existentes 

redes de energia pública nacionais.  

Devido à grande perda de energia ao ser transportada a 

longas distancias, o governo planeja tratar as recursos 

naturais existentes em abundancia na Amazonia 

diretamente no seu local de origem. Presentemente estão a 

ser construídos gigantes projetos, como é o caso de Belo 

Monte e Teles Pires, para fornecer de energia a indústria do 

alumínio. A gravura 13 mostra o estado atual das usinas 

hidrelétricas na Amazônia. Algumas delas estão já em 

funcionamento, contudo, a maioria ainda se encontra em 

fase de planejamento. 

Estas usinas hidrelétricas não só provocam a desertificação 

do habitat dos povos indígenas, como também não são, 

contrariamente ao afirmado pelos seus apologistas, fontes 

de energia amigas do ambiente. A queimada de grandes 

áreas de matas, necessária para a sua construção, origina 

uma produção de dióxido de carbono em grandes 

quantidades, trazendo assim efeitos nocivos para o clima. 

Além disso, durante o seu processo de decomposicao são 

emitidos outros gases igualmente nocivos, como por 

exemplo o metano. E as represas são também locais 

perfeitos para a germinação de mosquitos, os quais por sua 

vez transportam doenças, como por exemplo a malária. 

 

Gravura 13: Usinas hidrelétricas na Amazônia (Fonte: © ISA50) 

 

Legenda 

Quadrado preto:   Hidrelétricas em funcionamento 

Quadrado azul:    Hidrelétricas em construção 

Quadrado vermelho:    Hidrelétricas planejadas 

Superfície marron:    Terras Indígenas 

Superfície azul:    Superfície de água afetada 

Superfície verde:    Amazônia 

 

Os três projetos principais previstos no plano econômico 

são, tendo em conta a sua enorme capacidade, o da 

hidrelétrica de Belo Monte, com uma potência máxima de 

11.000 megawatts, e ainda as hidrelétricas de Jirau e 

Santo Antonio, situadas no Rio Madeira, com um total de 

6.450 megawatts. 

De acordo com a ISA, existem na Amazônia atualmente 16 

grandes hidrelétricas e 67 pequenas em funcionamento, 

outras 5 grandes centrais elétricas e 21 mais pequenas em 

estado de construção, e ainda 177 grandes hidrelétricas e 

70 mais pequenas em fase de planejamento51.

                                                 
50 Fonte: Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo 
(2009): ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, pág. 
20 
51 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): 
ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf 
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5.4.2 Hidrelétricas planejadas 

O governo brasiliero planeja construir cerca de 250 hidrelétricas com diferentes dimensões: das chamadas UHE (Usina 

Hidrelética de Energia), hidreletrica de grande dimensão e com uma potência a partir dos 30 megawatts, até centrais 

elétricas pequenas, as chamadas PCH (Pequena Central Hidrelétrica), com uma potência entre 1 a 30 megawatts. As 

centrais elétricas muito pequenas, abaixo de 1 megawatt, são chamadas CGH (Central Geradora Hidrelétrica). 

 

Tabela 2: Hidrelétricas planejadas 2010 - 202052 

Ano    Projeto      MW 

2011    UHE Estreito   1'087  

2011    UHE Dardanelos     261  

2012     UHE Randon 2       74  

2012     UHE Santo Antônio  3'150  

2013    UHE Jirão   3'300  

2014    UHE Santo Antônio do Jari            300  

2015    UHE Ferreira Gomes    252  

2015    UHE Colider     300  

2015    UHE Belo Monte            11'233  

2015    UHE Teles Pires              1'820  

2016    UHE Sinop     400  

2016    UHE São Manoel     700  

2016    UHE Foz de Apiacás    230 

2017    UHE São Luiz do Tapajós             6'133 

2019    UHE Cachoeira dos Patos               528 

2019    UHE Marabá              2'160 

2020    UHE Jatobá                        2'336 

2020    UHE Cachoeira do Caí               802 

2020     UHE Jamanxim                881 

2020    UHE Serra Quebrada             1'328 

Total                                  37'275 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ver Plano Decenal de expansão de Energia 2020. Ministério de Minas e Energía. Página 67-69 
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Gravura 14: Hidrelétricas no Brasil (Fonte: Plataforma de Belo Monte53) 

                                                 
53 Ver Plataforma de Belo Monte (01/08/2011): Planos para novas centrais elétricas na Amazonia foram apresentados, 
http://plattformbelomonte.blogspot.com/2011/08/regeirung-stellt-plane-fur-weitere.html 
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5.4.3 Hidrelétrica Belo Monte 

A hidrelétrica de Belo Monte, situada na bacia do Rio 

Xingu, um afluente do Amazonas, deveria ter sido 

construída já no início dos anos 80 com o nome Kararao. 

Contudo, após uma onda de protestos nacionais e 

internacionais, o Banco Mundial cancelou o seu 

financiamento e o projeto foi suspendido. Vinte anos mais 

tarde, porém o projeto foi retomado e, apesar de grandes 

protestos o governo brasileiro autorizou uma versão 

reduzida da usina hidrelétrica. O projeto atual pretende 

estancar o rio Xingu com uma superfície total mais de 516 

quilometros quadrados, e ainda repovoar 20.000 a 40.000 

(dependendo das fontes) membros da população local.  

 

516 quilometros quadrados de floresta serão alagados para 

a construção, o que fará com que abaixo do muro da 

hidrelétrica o rio Xingu quase não transporte água por uma 

extensão de mais de 100 quilômetros. O percurso do rio 

Xingu será completamente alterado, já que este será 

desviado através de dois canais e que serão cavados 

centenas de milhões de metros cúbicos de terra e rochas 

(mais do que para a construção do Canal do Panamá) para 

a construção dos canais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravura 15: Devastação por Belo Monte, perto de Altamira (Fonte: © Greenpeace/Daniel Beltra54) 

                                                 
54 Fonte: Hance, Jeremy (18/04/2012):           
Pictures: Destruction of the Amazon's Xingu River begins for Belo Monte Dam,  
http://news.mongabay.com/2012/0418-hance_belomonte_photos.html# 
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A hidrelétrica Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica 

do mundo (após a hidrelétrica das Tres Gargantas, na 

China, com 18.000 megawatts, e a hidrelétrica de Itaipu, 

no Brasil, com 14.000 megawatts) e poderá gerar, em 

períodos de potência máxima, 11.200 megawatts55. Com 

isso, ela cobrirá cerca de 11% das necessidades energéticas 

do Brasil. Contudo, só em períodos de chuva é que a 

hidrelétrica atingirá tal potência. No período de seca, pelo 

contrário, a produção de energia reduz-se a quase zero, 

prefazendo uma média anual de potência de apenas 4.428 

megawatts.  

 

Segundo a Norte Energia (NESA)56, serão gastos um total 

de 3,7 mil milhões de US-Dollar no projeto e a região 

afetada recebe cerca de 50 milhões de US-Dollar de 

indenização anualmente. Especialistas temem, no entanto, 

que os custos totais venham a ser muito maiores que o 

previsto e alertam por isso os investidores para os riscos. O 

especialista brasileiro em energia, Célio Bermann, por 

exemplo, e o qual leciona na Universidade de Sao Paulo, 

calcula com uma quantia de no mínimo 15 mil milhoes de 

US-Dollar, dos quais 80% serão pagos por dinheiros 

públicos57. As gravuras 16 e 17 mostram a localização da 

hidrelétrica de Belo Monte.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 11 200 megawatts correspondem à atividade de aprox. 12 
centrais atómicas suicas 
56 Norte Energia S.A. é um consórcio de construcao, constituído 
por 18 empresas privadas e estatais, para por em prática o 
megaprojeto de Belo Monte. 
57 Ver Brum, Eliane (31/10/2011): Belo Monte, nosso dinheiro e o 
bigode do Sarney, 
 http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/10/belo-
monte-nosso-dinheiro-e-o-bigode-do-sarney.html 

 
Gravura 16: Localização da hidrelétrica de Belo Monte (Fonte: 

© ISA58) 

 

Gravura 17: A hidrelétrica de Belo Monte, contornada por 

Terras Indígenas e Áreas Protegidas (Fonte: © ISA59) 

 

Legenda 

Superfície violeta:  Áreas federais protegidas 

Superfície verde:   Áreas nacionais protegidas  

Superfície laranja:  Terras Indígenas 

 

 

 

                                                 
58 Fonte: ISA: Belo Monte especial, 
http://www.socioambiental.org/esp/bm/hist.asp 
59 Fonte: ISA: Um conjunto complexo de impactos 
socioambientais, http://www.socioambiental.org/esp/bm/isa.asp 
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O processo de autorização da construção da Hidrelétrica de 

Belo Monte transformou-se num letígio jurídico. O 

Ministério Público do Estado do Pará suspendeu o processo 

várias vezes, mas o Ministério Público em Brasília venceu 

sempre. Até Maio de 2012, foram apresentadas 13 queixas 

contra o projeto. A Comissão Interamericana para Defesa 

dos Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OAS) exigiu igualmente o embargamento da 

obra e criticou a consulta insuficiente dos povos indígenas 

no local. 

 

Apesar de todos os protestos, o antigo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva deu luz verde para a sua construção, 

em 1 de Fevereiro de 2010. Por conseguinte, em 20 e Abril 

de 2010 foi anunciado o concurso para o projeto a 

empresas e respetivos consórcios. Muitas das empresas 

interessadas retrocederam devido ao alto risco econômico.  

O consórcio de construção NESA, que é liderado pela 

empresa Hidro-Elétrica de São Francisco, ganhou o 

concurso e assinou o contrato. O consórcio recebeu assim 

os direitos de exploração da usina elétrica para os 

próximos 35 anos. 

 

O consórcio fez então a obrigatória avaliação dos impactos 

ambientais60 e apresentou o respetivo relatório à entidade 

ambiental IBAMA. Dentro do próprio IBAMA houve 

renitencia à concessao de licenca. Só pouco tempo após o 

antigo presidente do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente, Abelelardo Bayma Azevedo, ter apresentado a 

sua demissão, é que o instituto concedeu ao consórcio uma 

licença parcial. Esta autorizava a realização dos primeiros 

trabalhos de construção do complexo da hidrelétrica Belo 

Monte na Bacia do rio Xingu. Muitos suspeitam que o 

governo tenha feito grandes pressões sobre Azevedo no 

sentido de conceder uma licença, mesmo em caso de 

dúvidas quanto aos impactos ambientais. A licença parcial 

tornou-se também num litigio. 

                                                 
60 O licenciamento ambiental encontra-se assente na legislacao 
ambiental brasileira e exige que o consórcio de um megaprojeto 
elabore uma avaliacao do impato ambiental (RIMA- Relatório de 
Impacto Ambiental),a qual deverá ser compreensível e acessível 
para a populacao em geral, e ainda ser apresentada aos afetados. 

Azevedo nao foi o primeiro a demitir-se devido ao conflito 

entre as entidades energéticas e ambientais: Marina Silva 

demitiu-se do seu cargo de Ministra do Ambiente ainda sob 

o mandato de Lula, com o objetivo de colocar um marco 

contra a crescente permiabilidade do processo de 

licenciamento ambiental. E também o cacique do povo 

indígena Kayapo, Megaron Txucarramãe, foi demitido da 

FUNAI devido à oposição oferecida contra as usinas 

hidrelétricas61. 

Gravura 18: Visão geral do complexo da hidrelétrica de Belo 

Monte (Fonte: © Telma Monteiro) 

 

Por isso, cientistas independentes realizaram análises 

externas àparte da avaliação ambiental oficial do 

consórcio, e as quais demonstram que os impactos do 

projeto Belo Monte são significativamente maiores que os 

indicados no estudo do consórcio.62  

 

 

 

  

                                                 
61 Ver Xingu Vivo (01/11/2011): Demitido da Funai, Megaron diz 
que ato foi motivado por oposição a hidrelétricas, 
http://www.xinguvivo.org.br/2011/11/01/demitido-da-funai-
megaron-diz-que-ato-foi-motivado-por-oposicao-a-hidreletricas/ 
62 Ver Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais, Culturais e Ambientais, Relatório da Missão Xingu – Violao 
dos Direitos Humanos no decorrer do processo de licenciamento da 
usina hidrelétrição de Belo Monte, 
http://www.dka.at/fileadmin/download/entwicklung/DHESCA_Belo
_Monte_Zusammenfassung_deutsch.pdf 
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Entre outros, estes criticam o fato de ainda não ter sido 

feita qualquer pesquisa sobre os impactos relativamente 

aos povos indígenas isolados. E que, além disso, tenha 

havido apenas uma análise insuficiente dos impactos 

relativos à migração para as Terras Indígenas, ao número 

de pessoas que procuram trabalho, trazendo consigo um 

aumento da pobreza, da violencia e da prostituicao, e 

ainda relativamente ao mau estado do sistema de educação 

e de saúde da população local. 

 

 
 Gravura 19: Primeiras construções da usina hidrelétrica, 

apresentando já grandes prejuízos ambientais 

(Fonte: © Greenpeace/Daniel Beltra63) 

 

Os futuros operadores da usina admitem no seu relatório de 

avaliação ambiental que a hidrelétrica tenha consequências 

negativas, indicando porém que estas podem ser liquidadas 

ou solucionadas através de compensações. 

 

O IBAMA é responsável pelo cumprimento das 

condicionantes impostas, pagando pelo eventual não 

cumprimento das mesmas. O consórcio de construção Norte 

Energia já foe multado pelo atraso do cumprimento das 

condicionantes ambientais que lhe tinham sido impostas. 

Como tal, teve que pagar uma sanção penal no valor de 

cerca de 3,58 milhões de US-Dollar, e entregar ao IBAMA 

um plano de acção relativo à forma como tenciona por em 

                                                 
63 Fonte: Hance, Jeremy (18/04/2012):           
Pictures: Destruction of the Amazon's Xingu River begins for Belo 
Monte Dam, 
http://news.mongabay.com/2012/0418-
hance_belomonte_photos.html# 

prática o programa ambiental futuramente.  

O consórcio não foi apenas repreendido pela sua política 

ambiental insuficiente, mas também devido ao seu 

relacionamento com os habitantes locais, especialmente no 

que toca às medidas de realojamento e às indemnização. 

Em ordem a compensar os prejuízos causados pela 

hidrelétrica de Belo Monte, a Norte Energia deverá investir 

cerca de 533.000 US-Dollar na manutenção do Rio Xingu e 

no amortecimento das consequencias negativas de ambito 

social e ambiental. 

 

No entanto, uma quantia bastante irrisória, comparada aos 

2 mil milhões de US-Dollar falíveis apenas para as taxas de 

juros durante o período de construção. As compensações 

serão pagas à comunidade afetada em chamadas taxas de 

licenciamento. Contudo, dado a não haver uma obrigação 

de transparência, nem um controle dos pagamentos, estes 

capitais poderão desaparecer antes que cheguem às 

comunidades.  

 

Além disso, o consórcio NESA negoceia no local 

diretamente com os povos indígenas, com o fim de 

desmantelar uma eventual oposicão, contudo por 

intermédio de um processo intransparente, sem prestar 

informações totalmente abrangedoras e sem negociações 

sérias relativamente a um acordo por parte dos afetados. O 

cacique Megaron Txucarramãe afirmou numa entrevista com 

a Associação para os Povos Ameaçados realizada no ano de 

2010 que os grupos de empresas estatais de abatecimento 

de energia Eletro Norte e Electrobrás oferecem dinheiro, 

gasóleo e alimentos básicos aos afetados para que estes se 

mostrem cooperativos.  
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Gravura 20: Desbravamento do terreno para o projeto de Belo 

Monte (Fonte: © Greenpeace/Daniel Beltra64) 

 

Nas imediações da hidrelétrica de Belo Monte vivem cerca 

de 29 comunidades indígenas diferentes em igual número 

de Terras Indígenas, situadas nos Estados Federais de Mato 

Grosso e do Pará, compreendendo uma área de 198.000 

quilometros quadrados (quase o quintúplo da área da 

Suica) e albergando aproximadamente 20.000 pessoas65. 

 

Particularmente afetados pelas consequências negativas 

diretas e indiretas estão os povos indígenas dos Kayapó 

Xikrin (Rio Bacajá), Araweté (Rio Xingu), Kayapó em 

Kararaõ (entre o Rio Iriri e o Xingu), Juruna (Volta Grande 

do Xingu e Km 17), Assuriní (Xingu), Kuruáya (Rio Curuá), 

Parakanã (Rio Xingu), Xipaya (Rio Iriri) e Arara (Rio Iriri e 

Volta Grande), os quais ocupam esta região muit antes dos 

descubrimentos.  

 

Uma das consequências nocivas diretas surge com o desvio 

do rio Xingu. A grande volta do leito do rio portará muito 

pouca água mesmo na estação de chuvas, dizimando a 

fonte principal de proteínas dos povos indígenas aí 

existentes, o peixe. Os habitantes das Terras Indígenas 

Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu encontram-se 

fortemente afetados, já que vivem diretamente nas 

                                                 
64 Fonte: Hance, Jeremy (18.04.2012):           
Pictures: Destruction of the Amazon's Xingu River begins for Belo 
Monte Dam, 
http://news.mongabay.com/2012/0418-
hance_belomonte_photos.html# 
65 Ver ISA, Belo Monte especial, 
http://www.socioambiental.org/esp/bm/loc.asp 

margens do rio situadas abaixo do muro da hidrelétrica. 

Além disso, estão dependentes do serviço de tráfego de 

barcos, para poderem alcançar os seus mercados de 

comercialização em Altamira, mas a navegabilidade dos 

barcos é suspendida pela hidrelétrica.  

 

E ainda, a uma distância de apenas 70 quilometros do local 

planejado para a hidrelétrica, é suspeitada há já bastante 

tempo a existência de um ou mais grupos de povos 

indígenas em isolamento voluntário e que praticam uma 

vida nômade. O governo ainda não elaborou um plano para 

a forma como estes seres humanos poderão ser protegidas 

dos impactos nocivos decorrentes da construção da 

hidrelétrica e das suas consequências indiretas.  
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Tabela 3: Os povos indígenas que segundo a FUNAI se encontram afetados por Belo Monte 

Nome Etnia População Área Terra Indígena Impacto Belo Monte

Paquiçamba Juruna 81 4'348 ha Registrada em 

cartório 

 

Diretamente afetada

Arara da Volta 

Grande 

Arara 107 25'498 ha Declarada 

 

 

Diretamente afetada

Juruna do KM 17 Juruna 38 35 ha Em processo de 

identificacao 

 

Diretamente afetada

Trincheira Bacajá Xikrin 673 1'650'939 ha Registrada em 

cartório 

 

Diretamente afetada66 

Koatinemo Asurini 144 387'834 ha Registrada em 

cartório 

 

Indiretamente afetada 

Kararaô Kararaô/Kayapó 39 330'837 ha Registrada em 

cartório 

 

Indiretamente afetada 

Apyterewa Parakanã 411 773'000 ha Registrada em 

cartório 

 

Indiretamente afetada 

Araweté do Igarapé 

Ipixuna 

 

Araweté 398 940'900 ha Registrada em 

cartório 

Indiretamente afetada 

Arara Arara 236 294'010 ha Registrada em 

cartório 

 

Indiretamente afetada 

Cachoeira Seca Arara 81 734'027 ha Declarada 

 

 

Indiretamente afetada 

 

                                                 
66 De acordo com a FUNAI, estes povos são afetados pelo projeto apenas indiretamente. Pesquisas feitas pela Associação para os Povos 
Ameaçados revelaram porém, que este povo se encontra diretamente afetado pela hidrelétrica, já que após a sua construção, não lhes é 
possível utilizar os caminhos de água porque o rio transporta pouca água. Devido ao nível reduzido da água, terao também uma menor 
quantidade de peixes. E em consequência do acréscimo de população, (aumento da violência, prostituição, novas doenças, etc.), 
perderão também qualidade de vida. 
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A Constituição Brasileira garante uma consulta à população 

indígena em relação a projetos de desenvolvimento que os 

afetem (ver capítulo Constituição Brasileira e o Estatuto do 

Índio), mas não garante o direito à uma sua participação 

nas decisões. Embora tanto a FUNAI, como o consórtio 

NESA tenham realizado encontros com alguns povos 

indígenas para uma troca de informação, os povos 

indígenas não ficaram de forma alguma satisfeitos com os 

resultados, achando também não terem sido levados a 

sério. Não houve negociações sérias relativas à 

compensações, as suas preocupações não foram ouvidas e 

as comunidades não deram o seu consentimento.  

 

Mesmo que as consequências que derivem direta e 

indiretamente da própria construção da hidrelétrica possam 

vir a ser relativamente bem amortecidas, existe uma 

ameaça muito maior para a população indígena e para as 

suas terras. Segundo o relatório da avaliação do impacto 

ambiental da hidrelétrica, várias empresas mineiras estão 

já requerendo junto ao governo pedidos de autorização de 

pesquisa de recursos naturais. Na Terra Indígena (TI) 

Apyterewa, por exemplo, é este o caso, entre outros, da 

Firma Vale SA, uma das maiores empresas mundiais de 

recursos naturais e portadora do ultrajante prêmio do 

Public Eye em Davos 2012.  

 

No total, foram já requeridos pedidos de autorização para 

cerca de 63% da área das Terras Indígenas na zona superior 

do Xingu. Até hoje, os próprios pessoas indígenas não 

foram nem informados dessa situação, nem concederam de 

forma alguma o seu consentimento para uma futura 

exploração de recursos naturais nas terras que ocupam. A 

gravura 21 ilustra como o planejamento do processos 

minerários está já bastante avançado.  

 

Toda a região poderá transformar-se brevemente num 

grande centro industrial, destruíndo a floresta amazônica e 

as TI. Especialmente a partir do momento em que o 

Congresso Nacional brasileiro aprove a lei para a mneração 

no solo em terra índigenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Promessas Não Cumpridas – Futuro Sombrio        40 

Gravura 21: Atos de forte pressão efetuada sobre as terras indígenas perto de Altamira e da hidrelétrica de Belo Monte, devido 

ao grande interesse de exploração de recursos naturais (Fonte: © DNPM67) 

 

Legenda 

Superfície laranja:     Terras Indígenas 

Quadrados cinza:                 Pedidos de pesquisa requeridos 

Quadrados rosa:                  Autorizações concedidas para pesquisa de extração de recursos naturais 

Superfície vermelho-escuro:  Autorizações para extração de recursos naturais 

 

 

 

                                                 
67 Disponível online em: IBAMA, 
http://siscom.ibama.gov.br/licenciamento_ambiental/UHE%20PCH/UHE%20Belo%20Monte/Atendimento_ao_Parecer_29_2009/Estudos%
20Etnoecol%C3%B3gicos-Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental/ANEXO%20X%20-%20TIS%20GRUPO%202%20-
%20DIR%20MINER%C3%81RIOS.pdf 
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Fundamentalmente, Belo Monte gera um caos para todo o 

ecossistema da região do Xingu. Tanto os percursos dos 

rios, como a quantidade de água que transportam são 

completamente alterados por si. A pressão que atualmente 

já se faz sentir nas florestas amazônicas e junto dos povos 

indígenas nesta região irá aumentar extremamente. Irão ser 

construídas novas estradas e a cidade de Altamira irá 

crescer enormemente. 

Milhares de pessoas irão afluir às proximidades de 

Altamira, na esperança de encontrar trabalho. Um dos 

argumentos do consórcio de construção e do governo a seu 

favor é precisamente o fato de serem criados muitos postos 

de trabalho (18.000 diretamente e 23.000 indiretamente).  

Após o encerramento dos trabalhos, a região terá que 

contar com uma alta taxa de desemprego, já que quando a 

construção estiver terminada, segundo dados da NESA, 

restarão apenas 1.000 postos. A pobreza e, com ela, a 

criminalidade e a predisposição para a violência poderão 

aumentar drasticamente.  

Um acréscimo de população traz consigo tanto um 

aumento de apropriamentos ilegais de terras, de 

desmatamento e de ameaças de fogo, como também um 

aumento da pesca e da caça ilegal – e com eles uma 

concorrência adicional para a população indígena.  

 

Devido à sua forma tradicional de vida, as comunidades de 

indígenas afetadas não dispõem dos meios financeiros 

necessários para se fazerem ouvir. As grandes distâncias 

entre as aldeias e ainda os custos de viagem elevados 

dificultam também aos seus membros encontrarem-se para 

uma troca de informações ou uma discussão relativamente 

a Belo Monte. Assim, são justamente aqueles que ocupam 

esta região há mais tempo e que provaram saber viver com 

a floresta tropical sem a destruir, os que mais sofrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gravura 23: Fogo ao longo do Rio Xingu, a 17 de Setembro de 2011 (Fonte: NASA68) 

  
                                                 
68 Ver NASA (17/09/2011), http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=71256 
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5.4.4 Hidrelétrica Teles Pires 

Teles Pires também faz parte da expansão do fornecimento 

de energia elétrica do Brasil, tendo recebido igual nome do 

rio. O processo de licenciamento para a sua construção já 

está em andamento e já foram apresentadas as primeiras 

queixas, a última em 16 de Março de 2012, junto ao 

Ministério Público dos Estados Federais do Pará e do Mato 

Grosso1. Trata-se já da quarta queixa alusiva a 

irregularidades no decorrer do processo de licenciamento 

para esta hidrelétrica. A queixa é dirigida ao Instituto 

IBAMA e à empresa energética EPE (Empresa de Pesquisa 

Energética) relativamente ao processo de licenciamento, 

tendo conseguindo alcançar uma suspensão da autorização 

da sua entrada em funcionamento e dos trabalhos de 

construção. Tal foi efetivamente aprovado, mas após 

algumas semanas foi novamente anulado.  

 

Os afetados por esta hidrelétrica são os povos indígenas 

dos Kayabi, Munduruku, Apiaká e ainda os povos indígenas 

isolados que se suspeita viverem nas imediações diretas. 

Os povos indígenas afetados (excepto os que vivem 

isolados) juntaram-se e num manifesto, datado de 9 de 

Dezembro de 2011, posicionam-se contra as hidrelétricas, 

reinvindicando: 

  

• O consentimento livre, informado e prévio (CLIP) 

deverá ser estritamente cumprido antes que um 

projeto seja autorizado. 

• Deverão ser feitos estudos pormenorizados dos 

impactos das usinas hidrelétricas sobre os povos 

indígenas e as suas terras. 

• Todos deverão ter o direito de participar no 

discurso do governo sobre energia elétrica. 

• As construções das Hidrelétricas de Teles Pires, 

São Manoel, Foz de Apiacàs e Chacorão deverão 

ser definitivamente embargadas. 

• As terras indígenas locais deverão ser demarcadas 

e protegidas69.  

                                                 
69 Ver Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku contra os 
Aproveitamentos Hidrelétricos no Rio Teles Pires, 

Em 29 de Marco de 2012 os delegações indígenas 

encontraram-se novamente para falar sobre o estado atual 

e sobre os procedimentos a adoptar. Por essa ocasião, foi 

apresentado o Estudo do Impacto Ambiental do consórcio 

de construção (Odebrecht Energia, Voith Hydro e Alstom) 

aos líderes indígenas. Contudo, estes rejeitaram o projeto e 

criticaram também o fato de não terem sido envolvidos na 

fase de planejamento.  

 

Osipactos negativos são drásticos para os povos indígenas, 

já que, para a usina hidrelétrica poder ser construída, as 

sete cachoeiras (7 Quedas), que servem de locais de 

reprodução de peixe, serão alagadas. Tal fato contribuirá 

para uma grande influência na alimentação dos seres 

humanos no local. As sete cachoeiras são, ainda, um local 

sagrado para os povos indígenas, que, assim, o perderiam. 

  

Além disso, e à semelhança da hidrelétrica de Belo Monte, 

os caminhos de água dos povos indígenas serão 

interrompidos e a pressão feita às Terras Indígenas 

aumentará de forma extrema em consequência do 

acréscimo das atividades ilegais ligadas ao desmatamento, 

caça, desbravamento do terreno e extração de recursos 

naturais. 

                                                                                    
http://www.coiab.com.br/coiab.php?dest=show&back=index&id=8
07&tipo=A 
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Gravura 24: Localização da hidrelétrica de Teles Pires e das Terras indígenas (Fonte: epe) 

 

Legenda 

Superfície lilás: Terras Indígenas 
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Paralelamente a Teles Pires, foram também concedidas 

licenças para a construção das hidrelétricas de São Manoel 

e Foz do Apiacás, situadas nas suas proximidades, e que 

terão impactos semelhantes sobre a Floresta Amazônica e a 

população indígena. Além disso, todas essas três 

hidrelétricas fazem parte de uma hidrovia planejada, com 

comportas, a qual possibilitará o transporte das recursos 

naturais, principalmente madeira e produtos agrários, para 

a cidade portuária de Santarém, na foz do rio Tapajós, na 

Amazônia, a partir da qual serão depois transportados para 

os mercados de comércio mundiais. Com tal feito, serão 

ultrapassados mais outros obstáculos a um processo de 

transformacao industrial da região amazônica e é acelarada 

a sua destruição.  

 

5.5 Desmatamento  

O desmatamento da Amazônia não só influencia o clima do 

Brasil, como também libera grandes quantidades de dióxido 

de carbono para a atmosfera, contribuindo drasticamente 

para a mudança do clima global.  

 

No Brasil, o desmatamento representa uma porcentagem de 

75% das emissões totais de gases com efeito de estufa. Até 

hoje, já foram desmatados 14% dos 4.2000.000 quilômetros 

quadrados (aproximadamente 100 vezes a superfície da 

Suica) da enorme área da floresta amazônica. As dimensões 

da superfície desmatada anualmente vem diminuindo 

consideravelmente nos últimos anos (ver gravura 26).  

 

Com o amolecimento do Código Florestal através do 

Congresso Nacional, conta-se com um seu novo aumento 

drástico. Nas Terras Indígenas foram preservadas ainda 

98,4% da floresta amazônica, embora também não tenham 

sido completamente poupadas. Segundo o ISA, entre 1998 e 

2009 foram desvastados no total 12.204 quilômetros 

quadrados de floresta nas Terras Indígenas70.  

                                                 
70 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): 
ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 

Apenas uma pequena parte desta desvastação é atribuída 

aos povos indígenas. A maior parte, mais de 93% do 

desmatamento dentro das terras indígenas, é da 

responsabilidade de pessoas externas e das suas atividades 

ilegais. De acordo com o ISA, a culpa principal reside nas 

falhas de gestão das Terras Indígenas por parte das 

autoridades.  

 

A gravura 25 mostra as regiões de desmatamento. A 

agricultura avança cada vez mais nestas regiões, como no 

caso dos Estados Federais da Rodônia e do Mato Grosso. 

Principalmente afetados estão também os Estados Federais 

do Maranhão e do Pará, nos quais foi desmatada entre 18 a 

58% da floresta das Terras Indígenas. 

                                                                                    
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf , pág. 
27 
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Gravura 25: Exploração madeireira na Amazônia (Fonte: © ISA71) 

 

Legenda 

Árvore branca:        Desmatamento ilegal 

Superfície laranja:         Superfícies que se enconram ameaçadas por desmatamento e por mineração 

Superfície vermelha:  Desmatamento 

Superfície amarela:        Terras Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gravura 26: Desmatamento na Amazônia entre 1988 e 2011 (Fonte: © Rhett A. Butler, Mongabay72) 

                                                 
71 Fonte: Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the Brazilian 
Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPressuresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, pág. 44  
72 Fonte: http://photos.mongabay.com/06/braz_defor_88-05-lrg.jpg 
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Uma atenção especial é merecida à Terra Indígena Apyterewa, a qual é fortemente afetada, por um lado pela construção 

da hidrelétrica de Belo-Monte e, por outro, pelo desmatamento. Segundo um estudo da FUNAI dos anos 2006 até 2008, já 

foram desmatados oito por cento desta Terra Indígena73.  

      Gravura 27: O desmatamento na Terra Indígena Apyterewa (Fonte: © Greenpeace74)

                                                 
73 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the Brazilian 
Amazon, 
Socioambiental: http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Atlas.pdf.pdf, pág. 24-26 
74 Fonte: http://www.greenpeace.org.br/gado/googleearth/TI_Apyterewamapa.jpg 
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As duas fotografias que se seguem feitas por satélite do 

Estado Federal da Rondônia comprovam as dimensões da 

desvastação florestal ocorrida num período de dez anos. O 

Estado de Rondônia compreendia antigamente 208.000 

quilômetros quadrados de superfície florestal e é 

atualmente o Estado Federal brasileiro mais afetado pelo 

desmatamento. A primeira fotografia foi tirada em 30 de 

Julho de 2000 e a segunda em 2 de Agosto de 2010. 

Ambas mostram as dimensões da destruição trazida pelo 

desmatamento. 

  

Gravura 28: Rodônia - comparação fotográfica da diferença 

ocorrida em 10 anos (Fonte: NASA, Robert Simmon and 

Reto Stöckli75) 

 

Infelizmente, este exemplo não é uma exceção. Ele 

representa a tendência das últimas décadas em toda a 

região sul e leste da Amazônia.  

                                                 
75 Fonte: NASA (30.07.2000): Amazon deforestation, 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/defores
tation.php 

A floresta tropical amazônica abriga um grande número de 

variedades de árvores, das quais o mogno é 

particularmente cobiçado.  

Para conseguir chegar até estas árvores, os madereiros 

avançam pelo interior do mato, na sua maioria ilegalmente, 

e cortam estas árvores valiosas sem a devida autorização, 

não respeitando as Terras Indígenas, e tornando-se assim 

uma verdadeira ameaça para os povos indígenas. As 

empresas de maior porte possuem o capital necessário para 

construir estradas com grandes distâncias.  

 

Ainda que aproveitem a madeira de forma seletiva, elas 

deixam para trás prejuízos consideráveis à floresta. Em 

consequência, pequenos agricultores e latifundiários 

invadem-no, ao longo das estradas dos madereiros, 

desvastam-no completamente e aproveitam a área para a 

agricultura. Portanto, a indústria madeireira torna-se uma 

porta aberta à destruição do Amazonas. 
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 5.6 Recursos Naturais 

 

5.6.1 Mineração 

Conforme a demanda brasileira e mundial por recursos 

naturais vem aumentando, os preços também se tem 

elevado. Assim, cada vez mais empresas veem novas 

possibilidades de fontes de matéria prima, inclusive nas 

áreas mais remotas que existem. O governo brasileiro 

desenvolveu no âmbito do PAC (ver capítulo PAC) o 

plano de longo prazo para o desenvolvimento do setor 

mineiro (Plano Nacional de Mineração), que prevê um 

investimento de 350 biliões de US-Dollar para os 

próximos anos neste setor. Nas vastas áreas da 

Amazônia, existe uma grande riqueza de recursos 

minerais, particularmente depósitos de minério de ferro, 

bauxita, cobre, estanho e ouro. Assim, há vários anos 

que pequenas e grandes empresas, bem como 

especuladores, solicitam autorizações para procurar 

recursos minerais, até inclusive em terras indígenas. De 

acordo com a Constituição Brasileira, não é permitida a 

extração de matérias prima em terras indígenas sem o 

expresso do Congresso Nacional e a consulta dos povos 

indígenas afetados. Atualmente, está sendo discutida no 

Congresso uma lei para regular esta exceção. Além 

disso, as empresas de mineração que operam em Terras 

Indígenas são obrigadas a transferir parte dos seus 

ganhos (os chamados Royalties) aos povos indígenas e à 

FUNAI. 

De acordo com o ISA, existem pedidos de pesquisa e 

pedidos de lavra de minérios para mais de 90% das 

terras indígenas do Cajueiro (PR), Pequizal (MT), Kwazá 

do Rio de São Pedro e Roosevelt (RO), Xikrin do Cateté 

(PA), Baú e Arara (PA). Em outras 35 terras indígenas já 

foram feitas pedidos que tomariam 50% ou mais do seu 

território. As terras indígenas com o maior número de 

pedidos são: Yanomami (AM/PR) com 760 

requerimentos, Menkragnoti (PA) com 410, e alto Rio 

Negro (AM) com 377. Em Waimiri Atroari (AM/RR), 

Xikrin do Cateté (PA) e no Leste do Pará foram já 

concedidas as primeiras autorizações. Com isso, a 

proteção das terras indígenas será de fato anulada.  

O Congresso está trabalhando atualmente num projeto 

de lei, com o qual, após a sua aprovação, cada 

empreendimento de mineração deverá ser examinado 

individualmente. Além disso, seria garantido às 

sociedades afetadas o direito à participação nos lucros. 

Algumas regulamentações, no entanto, não veem a 

necessidade de estudos prévios dos impactos da 

exploração mineira sobre a região. Teme-se ainda que a 

lei da consulta comunitária seja vista como mera 

formalidade. O acordo entre as partes envolvidas não é 

necessário. 

 

Segundo o relatório ISA, já foram concedidas oito 

licenças para exploração de minérios na região dos 

Xikrin do Cateté e 120 solicitações para busca de 

matérias primas. A empresa brasileira Vale SA (antiga 

Companhia Vale do Rio Doce - CVRD76) procura riquezas 

minerais próximo às terras indígenas desde 1980s. As 

atividades mineiras fora de terras indígenas também 

representam uma ameaça aos povos indígenas, posto 

que em função das minas, serão construídas estradas, a 

atividade atrairá mão de obra para a região e a floresta 

será derrubada. Em 1989 a Vale deu inicio a um 

programa local de educação, saúde e infraestrutura com 

intuito de compensar as pessoas pelo mal causado pelas 

minas. Através do programa, a comunidade recebeu 

dinheiro, o que provocou uma mudança repentina nos 

seus hábitos alimentares, começando assim a sofrer 

também de novas doenças, como a diabetes. 

Outro exemplo é a reserva dos Waimiri Atroari. Em 

44,5% das reservas existem processos de mineração: 

193 pedidos de pesquisa, uma concessão de lavra e uma 

licença de pesquisa. Em 1970 foi descoberto na região 

um grande depósito de zinco. Foram removidos então 

posteriormente 525.000 hectares da Terra Indígena 

fundada em 1971 para construir a maior mina de 

cassiterita do mundo. 

                                                 
76 A Vale é uma das três maiores empresas de exploração 
mineira do mundo.  
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Com isso, foi desmatada grande parte da floresta e o rio Alalaú, responsável por 55 por cento do abastecimento de água 

da região, foi contaminado. De acordo com ISA, existem mais de 4903 amostras de solo e processos de mineração em 

Terras Indígenas, o que representa uma área total de aproximadamente 40,3% das reservas , antes que a lei para tal 

tenha sido sequer aprovada77. 

 

Tabela 4: Processos atuais de mineração nas TI78 

Autorização de pesquisa:     178 

Concessa de lavra:         5 

Requerimento de lavra por empresa:               5 

Requerimento de lavra garimpeira:    65 

Requerimento de licenciamento:              4 

Requerimento de pesquisa           4'404  

Disponibilidade:             242 

Total           4'903                                                                            

                                                 
77 Ver ISA: Terra Indígena Apyterewa, http://ti.socioambiental.org/#!/terras-indigenas/3585 
78 Ver ISA: Povos Indígenas No Brasil 2006/2010, página 127  
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5.6.2 Petróleo e gás natural 

O Brasil coloca suas esperanças também no petróleo e gás 

natural, os quais são procurados principalmente na 

Amazônia ocidental. Já existem 10 locais onde se suspeita 

existirem depósitos de petróleo. No vale do rio Urucu (AM) a 

exploração comercial já está em andamento. Não existem 

Terras Indígenas nas proximidades desses locais, mas as 

consequências também se fazem sentir nas comunidades 

mais distantes. As Terras Indígenas Cajuhiri Atravessado, 

Paumari do Lago Paricá e Paumari do Cuniuá se localizam 

nas proximidades de uma potencial área de extração. Se não 

forem tomadas medidas preventivas, poderão surgir como 

consequência campos de petróleo, refinarias, oleodutos, 

desmatamento, poluição, confiscos de terras e migração 

desenfreada para a região, o que teria um impacto 

devastador sobre os povos indígenas. 

 

Além disso, o Governo deu sinal verde para a perfuração de 

poços de petróleo e gás natural no Vale do Juruá, no 

estado do Acre. Este processo teve inicio em 2007. Na 

região do Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima Rodrigues Alves, 

Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, já foi encontrado 

petróleo e gás natural. Atualmente, cerca de 520 

trabalhadores estão sob contrato para realização de 

estudos sismológicos durante dez meses. Particularmente 

grave, é o fato de que é nesta região que vivem a maioria 

dos povos indígenas isolados do Brasil. No mapa abaixo, 

pode-se ver onde se encontram atualmente os campos de 

petróleo e gás natural no Brasil e nos países vizinhos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gravura 29: Localização atual e potencial no futuro para 

exploração de jazigos de petróleo e de gás (Fonte: © ISA79) 

 

Legenda 

Superfície vermelha: Atuais jazigos de petróleo e de gás 

natural  

Superfície amarela:   Potencial de jazigos de petróleo e de 

gás natural 

Superfície azul:        Terras Indígenas 

 

5.6.3 Garimpo de Ouro 

Durante muito tempo o boom do ouro atraiu milhares de 

pessoas na Amazônia, movidos pela esperança de uma vida 

melhor. Porém, a falta de organização, uma infraestrutura 

insuficiente, a vida precária e a intrusão violenta dos 

garimpeiros em Terras Indígenas, desencadeou conflitos 

com os povos indígenas. Os garimpeiros invadem as Terras 

Indígenas, poluem e destroem o meio ambiente através do 

garimpo. Apesar de a Constituição proibir a busca de ouro 

por pessoas não-indígenas em Terras Indígenas, é no 

sudoeste do Para, próximo à Terra Indígena Munduruku que 

se localiza uma das principais áreas de procura do ouro. 

Para amenizar a situação, o governo criou em 1983 a zona 

garimpeira do Tapajós, uma reserva para os garimpeiros.  

20.000 garimpeiros foram atraídos para a região em busca 

                                                 
79 Fonte: Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo 
(2009): ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, 
página 42 
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de uma nova fonte de trabalho. Mas nem com uma zona 

definida para o garimpo, os povos indígenas ficam 

protegidos de invasores ilegais. No final dos anos 1980s, 

milhares de garimpeiros chegaram ao território dos 

Yanomami, no estado de Roraima. Como para o garimpo de 

ouro é frequente ser usado o mercúrio, um metal pesado 

altamente toxico, as margens do rios , o solo e a água 

ficaram envenenados. A situação levou a um conflito 

violento em que 15.000 Yanomami foram assassinados, ou 

morreram em consequência de doenças introduzidas. 

Apenas após protestos no mundo inteiro, o Governo 

brasileiro reagiu, reconhecendo em 1992 uma grande parte 

do território dos Yanomamis como Terras Indígenas e 

ordenando aos militares que expulsassem os garimpeiros da 

região. Em 2003, foi divulgada a possibilidade de existir 

uma grande quantidade de urânio no território Yanomami, 

o que representa uma nova ameaça para este povo. 

O impacto socioecológico da procura de ouro é bastante 

grande. Para alguns gramas de ouro, toneladas de terra são 

alagadas e desmatam-se grandes áreas. Água e animais, 

especialmente os peixes, podem vir a ser envenenados 

através desse processo. Também seres humanos podem ser 

prejudicados através de inalação de vapores tóxicos, 

bebendo água contaminada, ou ingerindo alimentos 

envenenados. Além disso, o garimpo provoca erosão, 

assoreamento e poluição do solo, e destruição do habitat 

natural das pessoas da região. Estima-se que existam 1.300 

regiões na Amazônia onde o metal precioso é procurado, das 

quais algumas inclusive dentro de Terras Indígenas. 

 

5.7 Processos políticos 

 

5.7.1 Demarcação das Terras Indígenas 

Desde que foi reconhecido aos povos indígenas o direito a 

uma certa proteção, alcançado com a Constituição 

brasileira de 1988, foram-lhes concedidos mais de 20% da 

floresta tropical amazônica como Terras Indígenas. Para a 

população indígena, o meio-ambiente e a terra que ocupam 

são os requisitos essenciais para garantir a sua 

sobrevivência.  

Porém, a pressão econômica tem vindo a crescer e o 

interesse econômico pelos recursos do solo aumenta, o que 

torna imprescindível uma demarcação consequente das 

Terras Indígenas. De acordo com a Constituição, essa 

demarcação deveria ter sido finalizada dentro de um 

período de cinco anos. No entanto, o processo encontra-se 

parado e pretende-se que a demarcação seja mais 

permeável.  A iniciação de um pedido de direito a terras 

representa grandes desafios para as comunidades indígenas 

e os seus representantes, já que a identificação de uma 

Terra Indígena exige conhecimentos etnográficos e 

instrumentos, ambos dificilmente encontrado em muitos 

locais. 

 

Após ter sido feita a demarcação de uma Terra Indígena, os 

habitantes brasileiros não-indígenas terão que abandonar a 

região, recebendo uma indenização “equitativa”: Um 

processo que gera conflitos entre os povos indígenas e a 

população não-indígena que frequentemente conduzem à 

violência.  

Apesar de terem sido apresentados vários pedidos nos 

últimos anos, tem sido definidas muito poucas Terras 

Indígenas novas. Com as alterações da lei, deixará de ser o 

ou a presidente quem autoriza a demarcação, passando 

esta a ser concedida pelo Congresso Nacional, muito mais 

favorável à economia. A planejada autorização para a 

extração de recursos naturais poe inclusivamente em 

perigo a proteção das atuais Terras Indígenas em que 

existem recursos naturais. A presença do estado nas 

enormes regiões da Amazônia é bastante fraca. À FUNAI 

faltam os meios de controle e de vigilância necessários 

para impor a lei80. A TI Raposa Serra do Sol, situada no 

norte do Brasil, teve que lutar durante muito tempo pelas 

suas terras. A Terra Indígena na fronteira com a Venezuela 

foi posta sob proteção em 2005.  

Muitos dos povos indigenas morreram então devido ao fato 

                                                 
80 Ver Carneiro Filho, Arnaldo/ Braga de Souza, Oswaldo (2009): 
ATLAS of Pressures and Threats to Indigenous Lands in the 
Brazilian Amazon, 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/AtlasofPress
uresandThreatstoIndigenousLandsintheBrazilianAmazon.pdf, 
página 27 
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dos colonos e fazendeiros migrados não quererem largar as 

suas terras e se terem defendido empregando a violência.  

A sua maioria abandonou-as após receber o pagamento de 

indenizações por parte do governo. Na região ficou apenas 

um pequeno grupo de pequenos agricultores, ajudados 

pelos políticos, que se vingaram dos povos indigenas, 

assassinando muitos membros seus, pegando fogo a pontes 

e casas e, até lançando uma bomba sobre a aldeia 

indígena81. Só quando estes foram expulsos pela polícia 

federal é que regressou a calma ao local.  

 

5.7.2 Código Florestal 

A lobby agrária está bastante empenhada em criar um novo 

Código Florestal. O código atual, em vigor desde 1965, 

tenta por em prática um compromisso entre a proteção e a 

exploração, após terem sido destruídos quase 18% da 

floresta tropical nos últimos 40 anos, o que causou uma 

mudança climática com graves consequências e uma 

redução da biodiversidade. Por essa razão, o Brasil é um 

dos países que ocupam os primeiros lugares na escala 

mundial de grandes emissores de CO . Os desmatamentos 

em grande escala até hoje feitos não tem tanto a ver com 

a falta de legislação, mas antes com os cortes ilegais de 

árvores e com a incapacidade do estado em impor as leis 

na Amazônia. Por isso, o que tem que ser melhorado é o 

imposição das leis.  

 

A lei até agora em vigor é um instrumento importante para 

poder reduzir a emissão de carbono do Brasil na ordem dos 

40%, e prevê que na compra de uma grande área de 

floresta possam ser derrubarados no máximo 20% do seu 

total, restando 80% que terão que ser preservados. Só que 

a lobby agrária pretende agora, através de uma 

permeabilização do Código Florestal, reduzir a área a ser 

preservada para 50%. Além disso, pretende-se uma 

amnistia para quem tenha derrubado árvores ilegalmente. 

Até à data em que este relatório foi elaborado, o 

parlamento já tinha aprovado o Código Florestal.  

                                                 
81 Ver Survival International: Die Indigenen von Raposa – Serra do 
Sol, http://www.survivalinternational.de/indigene/raposa 

A presidenta Dilma Rousseff apresentou em 25 de Maio de 

2012 um veto parcial contra essa lei, conseguindo com seu 

veto bloquear doze partes do projeto-lei, e fazendo 32 

alterações diretamente nela. O Parlamento tem agora a 

última palavra e poderá derrubar o veto da presidenta com 

a obtenção de uma maioria simples em ambas as Câmaras82. 

                                                 
82 Ver Freitas, Carolina (25.05.2012): Dilma veta doze itens do 
Código Florestal, 
 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-veta-12-itens-do-
codigo-florestal 
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5.8 Agricultura 

 

5.8.1 Visão geral 

O governo militar da década de 1970 lançou a campanha 

„Homens sem terra para Terras sem homens “, para 

possibilitar o estabelecimento de grandes massas 

populacionais oriundas de regiões densamente povoadas ou 

de áreas dominadas pela seca, em áreas da floresta 

Amazônia. Essa tendência foi ainda reforçada pelo governo 

de Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio lula da Silva. 

Entre 2003 e 2008, 66 % das terras distribuídas pelo INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

encontravam-se na Amazônia. Embora os sem terra não 

sejam os principais responsáveis pelo desmatamento, 

também contribuem em grande parte para ele. Ainda mais 

grave é a expansão dos latifundiários no sul e leste da 

Amazônia. Como veremos no próximo capítulo, áreas 

imensas continuarão a ser desmatadas para plantações de 

soja, criação de gado e talvez num futuro próximo também 

para plantação de cana-de-açúcar. Sem ações políticas 

contrárias, a demanda mundial por produtos agrícolas irá 

acelerar drasticamente esta produção às custas da floresta 

tropical. 

 

5.8.2 Exploração pecuária 

Desde 2004, o Brasil é o maior exportador de carne bovina 

do mundo. Como os preços da terra na Amazônia são muito 

mais baixo do que no sul do país, muitos produtores de gado 

se expandem na Amazônia, e isto traz o desmatamento de 

áreas enormes na região. Até 80% da floresta é desmatada 

para ser transformada em pastagem de gado. Os 

desmatamentos de grandes superfícies conduzem à redução 

da biodiversidade, desgastando ainda os solos, que apesar 

do desgaste podem ser utilizados para pastos, mas apenas 

por um período reduzido de tempo83. 

Entre os anos de 1992 até 2006, o número de bovinos mais 

que duplicou. A tendência continuou e em 2010 havia no 

                                                 
83 Ver Wissensmedia: Amazonien, 
http://www.wissen.de/thema/amazonien?chunk=Die%20Erschlie%
E2%98%82szlig%E2%98%81u ng%20Amazoniens. 

Brasil mais de 209 milhões de bovinos.  

Os maiores aumentos foram registrados na grande Amazônia, 

especialmente no estado do Pará. A tendência ao 

crescimento esta alinhada com as políticas do governo, que 

planeja dobrar as exportações de carne até 2018. A 

autêntica invasão dos criadores de gado está ameaçando os 

povos indígenas. Desta forma, as terras tradicionais dos 

Awa, vivendo parcialmente em isolamento,  por exemplo, 

foram liberadas pelo governo para a criação de gado, o que 

resultou na morte de vários pessoas indígenas em confronto 

com fazendeiros e através de doenças introduzidas. 

 

5.8.3 Soja 

Com o aumento da demanda global por soja barata para 

alimentação animal, a floresta amazônica brasileira esta 

sofrendo cada vez mais desmatamento devido à 

monocultura de soja. O Brasil é o maior exportador mundial 

de soja desde 2005. Os grãos são cultivados ainda 

principalmente no sul. Alarmada com o perigo da 

devastação da Amazônia pela indústria da soja, o 

Greenpeace negociou com sucesso uma moratória para que 

novas áreas da floresta não se tornem vítimas da soja. Os 

atuais pontos de cultivo de soja na Amazônia revelam 

muitos perigos. Devido ao solo de má qualidade, é 

extremamente utilizado o fertilizante. O Brasil é um dos 

maiores consumidores de pesticida. A utilização de 

fertilizantes químicos leva a um esgotamento ainda maior 

do solo. Segundo a WWF, entre 150.000 e 200.000 pessoas 

são contaminadas anualmente com pesticidas. Estima-se 

também que 10% da população, especialmente povos 

indígenas e trabalhadores rurais, estão expostos a 

agrotóxicos, os quais contaminam também os rios, entre 

outros. Para que a soja chegue ao mercado mundial a 

preços baixos, são necessárias plantas industriais grandes e 

processos mecanizados.  
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Assim, os pequenos produtores de soja desaparecem por 

não poder competir com as grandes indústrias. As quatro 

maiores empresas (Cargil, Bunge e Archer Daniels Midland) 

assim como a empresa brasileira de Blairo Maggi 

respondem por 60% da exportação da safra brasileira de 

soja. Estas quatro multiempresas respondem por 80% da 

soja moída na Europa, revendendo o farelo da soja a preços 

baratos como ração animal. Segundo pesquisas do 

Greenpeace, estas quatro grandes empresas compraram a 

soja de fazendeiros envolvidos em aquisições de terras 

ilegais, desmatamentos e trabalho escravo. 

 

5.8.4 Cana-de-açucar 

O cultivo de cana de açúcar no Brasil cresceu muito. As 

principais áreas de cultivo se encontravam antigamente 

principalmente no sul e, nos últimos anos, novos campos 

estão sendo cultivados, especialmente no norte do Mato 

Grosso. Essas plantações são também parte do plano 

econômico do governo, o qual pretende aumentar a 

produção de combustível pelo álcool obtido da cana de 

açúcar. Em geral, será adicionado à gasolina brasileira uma 

porcentagem de 20-25% de etanol. 

A alternativa do uso do etanol como combustível é uma 

discussão controversa: por um lado, comparando-se o etanol 

ao combustível de petróleo, o primeiro é muito melhor para 

o meio ambiente, por liberar menos gases causadores do 

efeito estufa. Por outro lado, a monocultura de cana de 

açúcar é cultivada em larga escala e é necessária a 

utilização massiva de pesticidas. Além disso, o cultivo de 

cana de açúcar submergeu a produção de outros alimentos, 

acarretando uma alta de preços nos alimentos básicos. Outra 

crítica refere-se às condições de trabalho nas plantações, 

frequentemente ruins. 

 

Um exemplo triste, é o dos povos indígenas Guarani no 

sudoeste do brasil. A multinacional Shell esta construindo 

com a empresa brasileira Cosan (plantações de cana de 

açúcar) nas terras ancestrais dos Guaranis. Desde que as 

empresas começaram a plantar em suas terras e usar nas 

plantações produtos químicos, a saúde dos guaranis vem se 

deteriorando rapidamente: eles sofrem cada vez mais de 

diarreia, queixando-se também da morte de peixes e plantas. 

Segundo um relatório da Survival Internacional, nunca 

ninguém pediu a aprovação dos Guaranis. Como o território 

dos Guaranis ainda não está regulamentado como Terras 

Indígenas, eles não dispõem de nenhuma proteção especial 

por parte do governo, estando completamente à mercê das 

atividades da empresas. 

 

5.8.5 Óleo de palma 

A indústria brasileira de óleo de palma também pretende 

expandir-se drasticamente. A maior parte das plantações na 

Amazônia se encontra no estado do Pará. A Amazônia dispõe 

de um grande potencial para possível cultivo, já que a palma 

de dendê para a produção do seu óleo cresce muito bem em 

climas tropicais. A plantação de palma é feita em 

monocultura de grande escala e utiliza-se grande quantidade 

de pesticidas e fertilizantes nas plantações, o que 

representa uma grande ameaça para o meio ambiente e para 

a população local. 

 

O óleo de palma é usado por um lado na indústria 

alimentícia e química, e por outro seu uso foi expandido 

na produção de combustível. Atualmente a produção de 

combustível a partir da cana-de-açúcar e soja, é dominante. 

Porém, desde que o governo brasileiro decidiu que ao diesel 

deveria ser adicionado pelo menos, 3% do chamado 

biodiesel, que o óleo de palma foi estabelecido como um 

combustível alternativo. 

 

5.9 O mercado global de carbono 

Devido ao elevado grau de destruição das florestas, o Brasil 

pertence aos maiores emissores de CO  mundiais, estando 

assim no centro das discussões relativas ao processo de 

redução de emissões provocadas por desvastação e 

degradação florestal, com a sigla REDD (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation)84.  

                                                 
84 Entretanto existe também uma REDD+, com o fim de garantir 
uma exploração florestal sustentável, a conservação de florestas e 
uma melhoria dos sumidouros de carbono.  
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Os programas REDD tem por objetivo travar a destruição e 

a degradação das florestas e aplicar um valor econômico ao 

dióxido de carbono armazenado nas florestas85.  

O plano deste programa é muito controverso e ainda não 

está terminado. As questões ainda em aberto centram-se 

em dúvidas sobre o seu financiamento e método de 

procedimento e sobre a participação da população indígena 

nas decisões.  

É muito debatido se o REDD poderá realmente contribuir 

para a redução das emissões de CO , faltando também 

diretivas eficazes e vinculativas para o projeto poder ser 

praticável. Para os povos indígenas, o REDD seria apenas 

aceitável, no caso de os direitos dos povos indígenas 

serem aceitos integralmente, com base na Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas.  

 

Isto significa que nenhum projeto possa ser financiado sem 

que a comunidade indígena tenha dado o seu 

consentimento livre, informado e prévio (CLIP). 

 

As perspetivas de faturar dinheiro rápido por intermédio do 

mercado de carbono levam a um enorme surgimento de 

especuladores e empresas que tentam financiar projetos de 

defesa, com vista no dinheiro ganho no mercado de 

carbono. Neste sentido, a empresa irlandesa Celestial Green 

Ventures PLC, com sede em Dublin, afirma querer proteger 

o estoque de carbono86 em pelo menos dez Terras 

Indígenas87. Esta empresa, por exemplo, assinou em 1 de 

Junho de 2011 um contrato extremamente problemático 

juntamente com o povo indígena Munduruku. Com este 

contrato, os povos indígenas comprometem-se a arrendar a 

                                                 
85 Ver Kuhlmann, Wolfgang: Wald und Klima: Bäume pflanzen 
reicht nicht, http://www.oekom.de/nc/zeitschriften/umwelt-
aktuell/archiv/umwelt-aktuell-
archiv.html?artikel_id=3850&rubrik=Klima%2B%2526%2BEnergie&
backpid=448&nummer=5%2F2009%29&mag=aus%20umwelt%20akt
uell%26%23160%3B%28 
86 Homepage da Celestial Green Venture: 
http://www.celestialgreenventures.com/ 
87 Ver Lang, Chris (15.03.2012): Celestial Green Ventures’ 
contracts are “not valid”, says Brazil’s National Indian Foundation, 
FUNAI, 
http://www.redd-monitor.org/2012/03/15/celestial-green-
ventures-contracts-are-not-valid-says-brazils-national-indian-
foundation-funai/#more-11623 

sua terra (com aprox. 2.381.795 hectares de floresta) à 

empresa irlandesa por uma quantia de 120 milhões de US-

Dollar durante o período de 30 anos. O pagamento é 

realizado através de prestações anuais de 4 milhões de US-

Dollar durante o periodo de 2012 a 2041. Em 

contrapartida, a empresa exige não só o direito a todos os 

créditos de carbono da região, como ainda todos os 

direitos sobre a biodiversidade da região por ela arrendada. 

Em outras palavras: os povos indígenas não poderão 

durante os 30 anos usufruir da sua própria região sem uma 

autorização explícita da empresa nesse sentido - no caso 

de afetarem o armazém de carbono, o que acontece em 

quase todas as atividades econômicas.  

A Celestial Green Ventures tratou de ficar bem assegurada 

através do contrato: caso ela própria não consiga obter o 

dinheiro previsto no mercado de carbono voluntario, o 

contrato fica neutralizado e os Munduruku não receberão 

os pagamentos prometidos. Segundo afirmações de 

membros da comunidade Munduruku, a assinatura do 

contrato decorreu de uma forma duvidosa. Durante as 

conversações sobre a assinatura do contrato com a 

empresa Celestial Green Ventures PLC, a empresa informou 

os povos indígenas presentes acerca dos seus planos na 

parte da manhã. Contudo, os presentes não assinaram o 

contrato, porque os caciques e a maioria das pessoas não 

eram a seu favor. Só na parte da tarde do mesmo dia é que 

o controverso contrato foi assinado, num outro local, com 

a presença de apenas cerca de dez pessoas indígenas e sob 

exclusão dos caciques. O chefe da FUNAI, Márcio Meira, 

deixou claro numa conferência de imprensa que o contrato 

era inválido e que a FUNAI teria imperetivelmente que ser 

envolvida em negociações deste tipo para que fossem 

evitados abusos88. 

 

Uma alternativa aliciante para o aproveitamento 

econômico-comercial do meio-ambiente dos povos 

indígenas poderiam ser compensações para proteção das 

florestas pelos povos indígenas.  

                                                 
89 Ver http://www.redd-monitor.org/2012/03/15/celestial-green-
ventures-contracts-are-not-valid-says-brazils-national-indian-
foundation-funai/#more-11623 
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Porém, estas não poderão assentar numa base de 

especulações, mas só e apenas num empenhamento sério, 

e muito especialmente só após uma informação completa e 

uma consulta das comunidades afetadas, e só após o seu 

acordo.  

 

A Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia 

Amazônica (COICA) realizou em Agosto de 2011, em 

colaboração com a organização indígena brasileira COIAB, 

uma conferência sobre o tema "Conhecimento tradicional, 

povos indígenas e uma vida em harmonia com a natureza“, 

na qual foi debatido o REDD e foram feitas, entre outras, as 

seguintes reinvindicações89: 

 

• Nenhum REDD sem direitos a terras e direitos 

coletivos90; 

• Nenhum contrato desvantajoso, que preveja, por 

exemplo, uma abdicação da soberanidade 

territorial. As leis e regulamentos do REDD terão 

também que ser formuladas de forma 

compreensível; 

• Respeito e fomento de uma perservação integral 

das florestas, não só em regiões marcadas pelo 

desmatamento ou de forma a reduzir as florestas 

apenas ao seu teor de carbono; 

• Respeito pelas propostas àcerca de regulamentos 

nacionais relativos ao REDD, bem como o 

cumprimento do CLIP. 

                                                 
89 Ver 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hStXvBe4
EY4J:dialogos2012.org/novo/Biblioteca/Territorios/Biblioteca/Terr
itorioseBemViver_COICA.rtf+conferencia+manaus+15-
18.+agosto+2011+coica&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch 
90 Tradução livre das reinvidicações em: http://www.redd-
monitor.org/2012/03/15/celestial-green-ventures-contracts-are-
not-valid-says-brazils-national-indian-foundation-funai/#more-
11623 
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6. Otras ameaças 

Paralelamente aos riscos que o desenvolvimento econômico 

do Brasil traz para as comunidades indígenas e o meio-

ambiente, existem também outras ameaças decorrentes do 

não-cumprimento de direitos humanos fundamentais por 

parte da sociedade e do estado brasileiro. A violência e as 

ameaças de morte feitas a defensores dos direitos 

humanitários dos povos indígenas tem aumentado. Entre 

2003 e 2010, foram mortos no total 452 pessoas indígenas 

no Brasil, e nos últimos anos uma média de 60 pessoas por 

ano91. Muitos ativistas e líderes indígenas são ameaçados 

diretamente ou intimidados com ameaças de morte. Muitos 

dos atos de violência são cometidos por ocupantes ilegais 

de território indígena, frequentemente grandes 

proprietários e mercenários pagos por estes, trabalhadores 

de empresas ou outros indivíduos. Também caçadores e 

pescadores juntam-se e formam grupos armados com o 

objetivo de invadirem as Terras Indígenas e matar membros 

das comunidades indígenas, feri-los, ameacá-los, violá-los 

ou roubá-los. O governo do Brasil não é capaz de 

possibilitar à população indígena o exercício do seu direito 

à vida, a cuidados de saúde primários e a métodos 

especiais de tratamento, à proteção contra seus agressores 

e à preservação do seu patrimônio material e cultural. Nas 

regiões mais afastadas do mato reina a lei do mais forte, o 

estado praticamente não se encontra presente e, na 

maioria das vezes, em casos de conflitos as pessoas 

indígenas encontram-se completamente entregues a si 

próprios. Por alguns funcionários do estado são 

transmitidas imagens esteriotipadas e discriminatórias das 

comunidades indígenas, violando os seus direitos. Afinal, a 

discriminação e a marginalização feita através da política e 

da sociedade também conduzem a uma violência contra as 

povos e indivíduos indígenas. E muitos atos violentos nem 

sequer chegam a ser perseguidos pela lei. A situação dos 

cuidados preventivos de saúde e a situação do ensino 

escolar para a população indígena tem vindo a ser há 

longo tempo criticada. Organizações internacionais e 

                                                 
90 Ver Relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil – 
Dados de 2010, CIMI 

nacionais, bem como os próprios povos indígenas no local, 

tem-se empenhado na criação de uma nova organização 

destas duas áreas. Sendo assim, em 2009 povos indígenas 

apresentaram queixa junto ao Procurador-Geral devido à 

falta de assistência de saúde92. Muitas das pessoas 

indígenas morrem devido a doenças que poderiam ser 

combatidas ou exterminadas, ou sofrem de problemas de 

subalimentação. O índice de mortalidade infantil é, 

comparado com o valor médio nacional, bastante 

preocupante e a sua esperança de vida é, em média, mais 

reduzida que a do restante população. James Anaya, o 

Relator Especial da ONU sobre os direitos dos povos 

indígenas, criticou no seu relatório93 sobre a situação das 

pessoas indígenas no Brasil o acesso ao sistema de saúde. 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) tomou medidas 

especiais para tornar a assistência à saúde acessível 

também a grupos de pessoas indígenas que vivem em 

regiões distantes. Porém, a própria FUNASA viu-se limitada 

no seu trabalho devido à falta de estruturas necessárias. 

Em 2011, por exemplo, morreram seis pessoas indígenas do 

povo Xavante em consequência de pneunomias e partos. 

Em 2010, morreram 200 recém-nascidos, entre outros 

também devido a doenças das vias respiratórias causadas 

por uma assistência médica insuficiente94. A nova 

constituição de 1988 deixa claro que as pessoas indígenas 

tem o direito de ser ensinados na sua língua e usando os 

métodos por eles conhecidos. Os esforços feitos 

inicialmente pelo governo começam a dar os primeiros 

resultados e no ano de 2007 havia em todo o país 2.480 

escolas indígenas e 176.714 alunos indígenas. Contudo, 

continuam a existir desafios importantes: a falta de 

professores e uma integração insuficiente das línguas 

indígenas. 

                                                 
92 Ver CIMI (16/01/2011): O caos no atendimento à saúde 
indígena,http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=
53409 
94 Ver UN Report on the Situation of Human Rights of Indigenous 
Peoples in Brazil (26.08.2009) 
http://unsr.jamesanaya.org/country-reports/report-on-the-
situation-of-human-rights-of-indigenous-peoples-in-brazil-
2009, página 18-19 
95 Ver CIMI (16/01/2011): O caos no atendimento à saúde 
indígena,http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=
53409 
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7. Epílogo e abordagem de soluções 

O cumprimento dos direitos dos povos indígenas é da responsabilidade do Estado. É neste sentido que a Associação para os 

Povos Ameacados exige do Governo brasileiro que retome o espírito inicial da Constituição Federal Brasileira de 1988 e que 

cumpra os direitos dos povos indígenas, consagrados na respectiva Declaração da ONU e na Convenção dos Povos Indígenas 

ILO 169, o que significa em especial : 

 

1. O reconhecimento do direito dos povos indígenas à autodeterminação; 

2. Uma participação real dos povos indígenas em todas as propostas de lei e programas governais, como programas e 

projetos de aceleração do crescimento e outros programas políticos de desenvolvimento, que tenham repercussões 

na vida dos povos indígenas e no seu meio-ambiente; 

3. Uma reforma das instituições pertencentes ao Governo brasileiro, aos estados federais e aos municípios que se 

ocupam de questões das pessoas indígenas, no sentido de assegurarem uma representação real dos interesses 

dos povos indígenas perante o estado e as entidades, bem como uma revisão do estatuto do índio, feita 

juntamente com a participação e o consentimento dos povos indígenas;  

4. A garantia do direito de consentimento livre, informado e prévio das comunidades indígenas afetadas no caso de 

todos e quaisquer projeto econômico e de política de desenvolvimento, concernando especialmente construções 

de infraestruturas (estradas, via férrea, hidrovias, hidrelétricas), projetos econômicos (exploração madeireira, 

recursos do solo), desenvolvimento agrário e criação de áreas protegidas e projetos climáticos nas Terras 

Indígenas; 

5. Uma demarcação rápida de todas as regiões tradicionalmente usadas pelos grupos indígenas; 

6. A criação de um sistema de defesa para as Terras Indígenas, o qual ponha termo a todas e quaisquer atividades 

ilegais e seja desenvolvido conjuntamente com a participação e o consentimento da população indígena em 

causa; 

7. A demarcação imediata de todas a regiões, nas quais vivam ou se suspeite viverem índigenas não-contatados, e 

a proteção dessas regiões, independentemente de quaisquer interesses econômicos; 

8. O desenvolvimento de programas de defesa eficazes destinados à proteção de defensores dos direitos humanos 

dos povos indígenas que se encontrem em perigo, uma perseguição judicial e uma condenação dos responsáveis 

que ameacem praticar ou que pratiquem atos de ameaça;  

9. O lançamento de programas nacionais a favor da população indígena e contra a marginalização e a estigmatização 

dos povos indígenas na sociedade brasileira. 
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Anexo 

 
A Constituição Federal Brasileira 

  
Artigo 231º95 
 
São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. 
 
 § 1º: 
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
 
 § 2º: 
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
 
 
 § 3º: 
O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais 
em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
 
 § 4º: 
As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

 
 

 § 5º: 
É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, […] 
 
 
 § 6º: 
São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a 
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção de direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 
 
 § 7º: 
Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 
 
Artigo 232º 
Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 Ver Cosntituição Federativa do Brasil - 05. Outubro 1988, http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf231a232.htm 



 
Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
 
Artigo 3º96 
 
Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito determinam livremente sua condição 
política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 
  Artigo 4º 

 
Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas 
questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções 
autônomas. 
 
Artigo 8º 
 
1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição de sua cultura. 
 
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes paraa prevenção e a reparação de: 
 
a) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência privar os povos e as pessoas indígenas de sua integridade como 
povos distintos, ou de seus valores culturais ou de sua identidade étnica; 
 
b) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos. 
 
c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo ou conseqüência a violação ou a 
diminuição de qualquer dos seus direitos. 
  
d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas. 
 
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida 
contra eles. 
 
 
Convenção 169 da OIT 

 
Artigo 6º97 
 
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:  
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas 
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-Ios diretamente;  
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma 
medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou 
organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam 
concernentes;  
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos 
apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.  
 
 
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às 
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 Ver ONU: Resolução sem transferência a uma Comissão Geral, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf 
97 Ver OIT (10/07/2004): Convenção 169, 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/international_labour_standards/pub/convencao%20169_2011_292.pdf 



 
Artigo 7º 
 
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz respeito ao processo 
de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem 
como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e 
avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-Ios diretamente.  
 
 
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua 
participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde 
eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a 
promoverem essa melhoria.  
 
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados estudos junto aos povos interessados 
com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de 
desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados 
como critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.  
 
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e preservar o meio 
ambiente dos territórios que eles habitam.  
 
Artigo 15º 
 
Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente 
protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e conservação 
dos recursos mencionados.  
 
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre 
outros recursos, existentes na terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a 
consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que 
medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer 
programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão 
participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização equitativa por 
qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas atividades. 
  



 
 


