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Participação
indígena

no

acompanhamento
das

alterações

ambientais da Volta
Grande do Xingu

"Criar
FUNAI

Parecer nº 21

um comitê indígena para controle e monitoramento da vazão que

inclua mecanismos de acompanhamento – preferencialmente nas terras
indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla participação das
comunidades."
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"Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da
Volta

Grande

do

Xingu

O Plano de Gerenciamento Integrado da VGX, elaborado no âmbito do PBA
da UHE BM engloba uma série de programas e projetos específicos, os
quais estão voltados fundamentalmente para a concepção de um plano que
busca avaliar os impactos do Empreendimento sobre os componentes
Implementação

do

Comitê

de

monitoramento

da PBA

vazão reduzida da
VGX

físicos, bióticos e socioeconômicos, com ênfase para o monitoramento e a
mitigação

dos

impactos

identificados

para

o

TVR.

PBA-CI, Volume 3, A passagem das vazões que caracterizam o ciclo hidrológico do rio Xingu,
p. 1.161

nas feições que determinam a morfologia fluvial do TVR estabelecem as
condições para a ocorrência de maiores ou menores pressões de estresse
hídrico sobre os ambientes. Essas condições, caracterizadas pelos níveis e
velocidade de escoamento, resultam em situações diferenciadas que, ao
interferir nos ambientes terrestres e aquáticos, interferem nas populações
indígenas da VGX, principalmente nas TIs Paquiçamba e Arara da VGX. A
análise dos programas e projetos propostos no Plano de Gerenciamento
integrado da VGX permitiu identificar quais desses apresentam relação
direta com o PMX. A interface com a componente indígena está presente
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nas questões relacionadas aos recursos hídricos, basicamente no Projeto de
Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR,
também no Projeto de Monitoramento da Navegabilidade, e, finalmente, no
Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações.
(...) O objetivo do Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado
da VGX é permitir o envolvimento das populações indígenas da VGX (TIs
Paquiçamba e Arara da VGX) e da TITB no monitoramento das vazões no
TVR, e na avaliação das condições de navegação, buscando estabelecer
uma estrutura organizacional integrada das atividades de monitoramento e
sistematização dos dados."
"Item 3 - Criação de um comitê indígena para controle e monitoramento da
FUNAI

vazão que inclua mecanismos de acompanhamento - preferencialmente nas

Ofício nº 126

terras indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla

12/mai/11

participação das comunidades (a ser constituído no prazo de 45 dias)."

Articulação

entre NORTE

atores participantes ENERGIA

3º

Relatório

Consolidado
PBA-CI, PSA

do

O Programa de Supervisão Ambiental possui abrangentes interfaces com
outros programas. Além disso, necessita de forma inquestionável, de
informações de projetos e programas que não integram o componente
indígena do PBA, para consecução de seu objetivo proposto, como no caso
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das ações de monitoramento coordenadas e/ou executadas pela LEME. Um
considerável período de diálogos com diversas instituições e empresas,
principalmente LEME e SFB e Verthic, foi necessário para alinhar as
metodologias e integrar os cronogramas de trabalho.
"Para que os integr antes do Comitê Indígena sejam de fato representantes
de seus povos, os técnicos do Programa deverão ser facilitadores do
processo de articulação em que as comunidades recebam e discutam as
Adequação do CVR
aos
indígenas

povos

informações sobre a implementação do PBA e, sua avaliação chegue ao
PBA

PBA-CI, Vol. I, p. 92

participantes

Comitê. O numero de participantes e mecanismos de participação deverão
ser definidos de acordo com a tradição de cada povo ou outra maneira

mai/11

indicada pelas lideranças tradicionais de cada comunidade. Por isso, o papel
dos técnicos não é o de levar uma forma de organização pronta e exógena,
mas partindo da organização tradicional de cada povo, ajudá-lós a criar ou
utilizar seus mecanismos próprios de participação."

Transparência

NORTE
ENERGIA

3º

Relatório

Consolidado
PBA-CI, PSA

do

"O Banco de dados é uma acabo prevista no PBA-CI para este Programa, no
intuito de garantir a comunicação e integração dos dados produzidos pelo
PBA-Geral

e

PBA-CI,

neste

ultimo,

sobretudo

em

relação

aos

monitoramentos realizados nas Terras Indígenas através do Programa de
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Gestão Territorial Indígena. Para tanto, pretende-se subsidiar a construção
de um modelo padronizado que possa dialogar com os dados produzidos
pelo PBA-Geral, garantindo assim que tais dados possam ser comparados
e/ou complementados."

NORTE
ENERGIA

Participação Social

Avaliação
FGV

3º

Relatório

Consolidado
PBA-CI, PSA

Avaliação FGV

do

“Os materiais informativos produzidos, tiveram a finalidade de atender
basicamente as ações de capacitação e divulgação dos resultados dos
monitoramentos as comunidades inseridas na Volta Grande do Xingu - TIs

jul/14

Paquiçamba e Arara da Volta Grande.”
Inclusão a partir de avaliação da FGV
"A coordenação da PSA atuará, portanto, em três frentes básicas. Em
primeiro lugar, no gerenciamento dos projetos que fazem parte deste
programa especificamente, na interface com os demais programas e

Projetos
monitoramento

de

PBA

PBA-CI, Volume III, projetos do PMX e com os programas de monitoramento dos meios físico e
p.1121

biótico do PBA geral da UHE BM.
Este

programa coordenará também

as atividades

relacionadas as

capacitações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, incluindo
tanto o pessoal técnico a ser mobilizado para a execução do trabalho
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propriamente dito, como as comunidades que irão atuar nos etnomonitoramentos, que deverão receber o treinamento necessário para que as
informações geradas tenham um mínimo de consistência técnica e possam
dialogar com os programas do PBA geral."
"Para que a participação indígena no Acompanhamento da Implementação
dos Planos, Programas e Projetos Ambientais e Etnoecológicos seja efetiva,
além da escolha dos representantes dos respectivos povos, é preciso
capacitá-lós para que possam participar de forma qualificada, dando-lhe
Formação
monitoramento

para

PBA

PBA-CI, Volume I, instrumentos para a compreensão dos planos, projetos e programas,
p. 87

relatórios e demais informações sobre sua implementação. Também é

mai/11

fundamental que as comunidades indígenas sejam informadas, avaliem e
façam propostas durante todo o período de execução para que a
representação não seja apenas formal, mas sim que os integrantes do
Comitê Indígena sejam, de fato, porta-vozes de suas comunidades."
PBA-CI,
Fortalecimento
institucional

PBA

Programa “O PFI tem um forte caráter de capacitação. É fundamental para que as

Fortalecimento organizações indígenas se fortaleçam, que seus dirigentes, funcionários e
demais envolvidos se apropriem das formas de organização, funcionamento, mai/11
Institucional,
de

Volume I, p. 90

exigências legais, administrativas e financeiras e como torná-las ferramentas
eficientes e eficazes na defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida
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dos povos que representam. (…)
Um dos pressupostos metodológicos é o da participação, entendida aqui
como um processo mediante o qual se toma parte no planejamento, na
produção, na gestão e no usufruto dos benefícios gerados ou conseguidos
por uma comunidade. Para tanto, é preciso melhorar as condições na
tomada de decisão e ações coletivas, elevar a corresponsabilidade dos
atores sociais com relação às atividades dos projetos e Empreendimentos e
aperfeiçoar as formas de articulação e representação de interesses.”
"Artigo 6o 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
Decreto

5.051, deverão:

Promulga

a a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,

Convenção no 169 particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que
Processos
consulta no CVR

de Decreto
5.051

da

Organização sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-

Internacional
Trabalho
sobre

-

do los diretamente;
OIT b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam
Povos participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da

Indígenas e Tribais. população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições
efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis

19/abr/04
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e

DATA
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.
d) 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."
"O objetivo do Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da
VGX é permitir o envolvimento das populações indígenas da VGX (TIs
PBA

PBA-CI, Volume 3, Paquiçamba e Arara da VGX) e da TITB no monitoramento das vazões no
pp. 1161

TVR, e na avaliação das condições de navegação, buscando estabelecer

Encaminhamentos

uma estrutura organizacional integrada das atividades de monitoramento e

construídos

sistematização dos dados."

nos

comitês

mai/11

"O processo de monitoramento participativo deverá ser implementado de
PBA

PBA-CI, Volume I, forma a propiciar a coleta de informações que permitam o acompanhamento
p. 82

permanente das ações e atividades estratégicas desenvolvidas no âmbito do
PMX. Será desenvolvido um conjunto de atividades e a adoção de

mai/11
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DETALHAMENTO
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EXCERTO/MENÇÃO
instrumentos específicos. Os resultados do monitoramento participativo
serão fundamentais para a apreciação do Conselho Deliberativo, do
Conselho Fiscal e Comitê de Avaliação, e em particular, para as discussões
durante as Plenárias Comunitárias, sobre os resultados alcançados com o
desenvolvimento das ações e atividades estratégicas do Programa. O
monitoramento participativo permitirá também a adoção de medidas
corretivas capazes de solucionar os possíveis problemas de execução do
Programa."

Construção
políticas
específicas

de
públicas

Avaliação
FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir de avaliação da FGV

DATA

