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CARTA DA AMAZÕNJA 

O IQ CICLO DE DEBATES SOBRE llIDRELf:TRICl\S NA AMJ\ZÔNIA, realizado em 

Belém no período do 29 do aqos Lo a 10 de setembro de 1900, com a 
participação de Instituições Públicas, Entidades Nãc-Governarnen 

tais, Associações, Sindicatos, Federações de Trabalhadores, Repre 

sentantes _de Comunidades Lnd Lqo na s e Camponesas, Cientistas, f.rnpr~ 

sas de Consultoria e Tnteressados, após os debates e reflexões con 

juntos sobre a política e a ação do setor energético para a Amazô 

nia, vem divulgar as seguintes considerações, propostas e moções. 

Considerando: 

1. A necessidade <le acompan}1amento, discussão e partlcipaç;o no processo dccis~ 

rio de construção de grandes hidrelétric.is, em face da graviJade das conseqUê~ 

cias econ5mlcas, sociais, políticas e ambientais a curto e a longo prazo, da irn 

plantação <lesses empreendimentos na Amazônia; 

2. As críticas ao modelo político e tecnol6gico vigente de geraçio de hidrelet~ 

cidade e a contribuição de especialistas sobre as_possibllda<les de fontes de 
. ' 

energia'.alternativa; 

-3. Os inúmeros prejuízos sociais e ambientais que os empreendimentos hidrelétr_!. 

cos Já causaram às populações amazônicas e ao patrim5nio cultural e econômico, a 

·exemplo <los casos da UllE de Tucuruí ( PA) e da Ul!E de Ba l.b Lna (Afl) amplamente de 

batitlos e avaliados pela comunidade científica, grupos indígenas e camponeses 

presentes neste evento; 

4. O controle e o monopólio das informações que marcaram a postura da Eletrono! 

te e empresas consultoras ao longo desses anos, privando <lo ãcesso is inforn~ 

çÕes, cientistas/ jornalistas e entidades não-governamentais, o que prejudicou 

sensivelmente uma' discussão mais ampla com base em informações consistentes e 

atualizadas; 

5. Que atualmente os estudos de impactos ambiental e socioeconômicos previstos 

na legislaçiio brasileira vigente, t~m sido realizados por empresas privadas e/ou 

institutos de pesquisa que paradoxalmente dependem de recursos financeiros do 

pr6prio ~rg3o responsivel pelo empreendimento l1~drel~trico, comprometendo seria 
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mente a idoneidade dos resultados divulgados, a exen~lo das recorrentes justifi 
' - 

cativas ele minimização dos impactos; 

Propõe-se: 

1. A transferfncia imediata da sede da Eletronnrte pnra Bel~m; 

2. Instituir um f6rum permanente de <lebates sob coordenaçio das instituiç~es 

amaz6nicas ~om a participaçio ampla da sociedade civil. A esse f6rum deve ser a~ 

segurado o irrestrito acesso às informações sobre o programa hidrelétrico, exJ:. 

gindo-se das autoridades competentes que as recomendaç~es finais sejam considera 

das, doravante, nas tom~das de decls~cs; 

3. Que todas as etapas de implantaç~o de empreendimentos hi<lrel~tricos estejam a 

cargo de ag~ncias estatais com poder acima das consessionirias; 

4. Que seja feita uma amp La revisão do I'Tano 2Cl0 e do modelo instituclonal <le 

i.mplcmentaçâo e gestão de política enerr,ética parél a Amazônia, visando a adequá 

las às novas normas constJtucionais relativas ao meio ambiente e aos povos ind[ 

gcnas; 

5. Que os estudos b~sicos fundamentais~ idenLificação dos impactos nas ireas de 

influência dos empreendimentos hidrelétricos sejam realizados por instituições e 
"' ~ I equipes'.-<le qualificaçao reconhecida pela comunidade cient fica e independentes 

financeiramente das empresas envolvidas direta e indiretamente no planejamento, 

construção e gestão desses empreen<limeutos; 

·6. Exigir, do Estado, o cumprimento das aç~es de assistincia de educação, sa~<le, 

habitaç~o. transporte, etc, das irens afetadas pelos grandes projetos; 

7. O fortalecimento e aparelhamento dos 6rg;os respons~veis pelo 

da política ambiental na Amaz6nia, visando atuacio aut6noma: 

gerenciamento 

8. Criar e consolidar grupos das instituiç~es de pesquisa da regiio capazes de . ' 

proceder os estudos de impacto ambiental; 

9. Que os recursos financeiros destinados aos estudos de impactos ambientais e 

socioecon~micos, n~o mais sejam gerenciados pelas empresas respons~veis pelos em 

preendimentos l1idrel;tricos e sim que, recursos com essa finalidade sejam 

dos por ag;ncias oficiais de fomento i pesquisa; 

geri 

.10. A proibiçio de propagandas, nos veículos de comunicaçio, de projetos que nno 
- ., ( , 

tenham obtido a ap r ova ça o de seus respectivos J;{INAs Relatorio de Impacto Arub Le n 

tal); 
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f'l!<'J/i'tJ,:,{,; - - - 11. A~ de audiencias publicas para a apreciaçao dos RlMAs; 

12. A criação <ln Cu r.ado ria <lo Meio Ambiente e do Conselho Es t adua L do Meio /\!!! 

biente do Estado do Pará, cuja c ompo s í cjio e regimento devem ser d Ls cu t Ldo s- <lemo 

craticamente com as entidades da sociedade civil; 

13, Acesso das entlda<les interessadas aos RIMJ\s que forem encaminhados às Secre 

tarias de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente dos Estados; 

14. Que a empresa construtora seja responsabilizada por todo e qualquer prejuízo 

causado pelos projetos e cumpra os compromissos assumidos com as populaç;es atin 

gidas; 

15. Que a sociedade porte irrestrito apoio à reinvin<licação que está sendo feita 

pela Comunidade GavJiio junto à Elctronorte, pela Ln de n Lz a çjio ele suas terras Lnun 

dadas pelo lago de Tucuruí; 

16. Que seja franqueado o livre acesso e trinslto dos lavradores l1abitantes do 

rio Uatumã (Amazonas), atualmente impedidos pelos "po r t óe s" da Eletronorte; 

17. Prestação de contas à sociedade pela Elctronorte, do dinheiro público ap l ic~ 

do nas suas obras; 

18. Refutar a participação dos Bancos e entidades financiadoras de grandes proj~ 

tos, no processo decis5rio <la política de desenvolvimento social brasileiro, em 
' 

face de ~abi<las e 11efastas intervenç~es anteriore~; 

~9. Que sejnrn suspensas os projetos hidrelétricos para a região <lo Xingú, de 111.5!_ 

do a preservar um dos últimos refúgios históricos dmcmor'Live í s das populações in 

,dígenas do Brasil e do muudo ; 

20, Rep~dio ao enquadramento pela Justiça Federal, do cientista Darrcll Posey e 

dos Índios K.::.dnpÓ I'au l í nho Payukan e Kul,e-1, por terem deuuuc í ado as a ç oc s pe! 

versas is comunidades indígenas e ao Meio Ambiente) previstas com a futura cons 

trução do Complexo Hidrelétrico do Xingú; 

21. Apoio irrestráto à todas as lutas das comunidades ribeirinhas e 
ameaçadas pela cohstruç~o de projetos hidrelitricos. 

lndÍgenas 

Essas proposições e moç6es aprovadas na Plenãria deste e,~nto con 

tam com o apoio irrestrito das entidades e insiituições abaixo 

signatãrias: ., 
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ASSOCil\ÇÂO DE PESQUISl\DORES EM AGRICULTURA DO ESTADO DO PARA - AS 

PAGRl, NÜCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS - NAEA, COMISSÂO PRÔ-1N 

DIO DE SÂO PAULO, MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS DO RIO 

GRANDE DO SUL, MOVIMENTO DE l\POIO h RESIST~NCIA WA~IRI-ATROARI - 

Ml\REWA, CONSELHO INDIGENISTJ\ MISSIONfl.RIO - CIMI/NORTE I. SINDICATO 

DOS 1'Rl\BALIIAD0RES RU~l\IS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - l\M, PARTIDO 

DOS 1'RAI3ALHAD0RES DO ES'I'l\DO DO l\MAZONl\S - PT/AM, IBASE, EQUIPE IN 

DIGBNIS'l'l\. Dl\ PRELJ\Z Il\ DE I'l'l\COl\'l'll\Hl\, GRUPO ESPELEOLÓGICO Pl\Rl\Ei:! 

SE, SOCIEDADE DE AMIGOS DA AMAZÔNIA DE PORTO ALEGRE, COM!ssio Pl\S 

TORI\L DA TERRA - CPT/NOR'l'E I, COMISSli.O PASTORAL DA TERRA - CPT/NOR 

TE II, SOCIEDJ\DE Pl\RAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS IIUMJ\NOS - SPDDH, 

IRMl\NZINIIAS DE JESUS - J\L'l'l\MIRl\/PA, Nl\ÇJ\O KAIAPÔ, ASSOCIAÇl\O MATO 

GROSSENSE DE ECOLOGIJ\ - l\ME, SECRETJ\RIJ\ REGIONAL DA SDPC/MT, ASSQ 

CIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS - SEÇÃO MANAUS, Nl\ÇKO GAVIÃO, SIN 

DICJ\TO DOS TRJ\BALIIJ\DORES RUMIS DE Cl\ME'rl\, SINDICATO DOS TRABALHA 

DORES RURAIS DE PORTO DE MÓZ, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE Dl\IÃO, COMUNIDl\DE DE BASE DO MUNIC1PIO DE Jl\CUNDÍ\, CENTRO DE 

EDUCAÇÃO, PESQUISJ\ E ASSESSORIA SINDICAL E POPULAR - CEPASP, SINDl 

CA'l'O DOS TRJ\Bl\LHADORES RURAIS DE sl\o JOl\O DO ARAGUAIA, SINDICJ\TO 

DOS MEDICOS DO ESTADO DO Pl\RÃ, SINDICJ\TO DOS ENGENIIEIROS DO ESTADO 

DO PAR~, FEDEHJ\ÇÃO NACIONAL DOS SOCIÓLOGOS, ASSOCIJ\ÇÂO DOS ·PROFE~ 

SORES 6A SOCIEDADE CIVIL DO COLtGIO MODERNO, DIRETÓRIO ACADEMICO 

·oA UNESPA - CAMPUS II, l\SSOCIAÇJí.O BRASILEIRA DE HIDR.QLOGIA E RECUR 
. ,'~é,Sé~Vl'/Ç,40 

SOS H1DRICOS - REGIONAL NORTE, SOCIEDADE DE P:RE-V-BNçi\O DOS RECURSOS 

NATURJ\IS E CULTURAIS DA AMAZÔNIA - SOPREN, SOCIEDADE MÉDICO-CIRÜR 

GICO DO PARÁ, DIVISKO DE ECOLOGIA Dl\ SESPA, UFPA/CEMA, MOVIMENTO 

VERDE VIVO - MVV. 

Belém, lQ de setembro de 1988 
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