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SINTESE DOS FATOS E ASPECTOS LEGAIS REFERENTES A BARRAGEM DO 

RIO HERCILIO E A COMUNIDADE INDIGENA XOKLENG 

I - HISTóRICO 

A área indígena Xokleng localizada entre os municlpios 

de Victor M8ireles e José Boiteux, Vale do Itajaí, em Santa 

Catarina, foi criada em 1926 e titulada em 1965, através do 

SPI no cartório d8 r8gistro de imóveis em Ibirama, num total 

de 14.1:-:'.i6,!::iB ha , 

Aproximcldamente em 1950, cheg~ram à áre~, vindos da 

Argentina e/ou Paraguai, índios Guarani que até hoje ali se 

encontram assentados, convivendo pacificamente com OS 

Xokleng. Na década de 1960, dando seqüância à única prética 

incentivada pelas administraçôes que se sucederam e pela 

s:,;ociedade i 1··1•·.;,\ciona l acabou 

completamente cem o palmito e incidiu sobre a madeira. Em 

1967, quando a FUNAI substituiu o SPI essa exploraç~o 

con L í.nuou f?, . f:m .1 r.,;>70, quando tfrJm .in .i c.í o o a 1 c;.~v,;;\n t.::Mnf .. en tc.;s {,? 

estudes prévjcs para a ccnstruç~c de uma barr~gem, na área, 
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das Cheias de I:Jlwne:mau ··· H.io Ib:lj.;,\í11, µa1,·21 cnnter o g1··ande 

contendo as éguas 

do rio Hercilic, tributário do ria Itajal. 



Com a barr~gem em operaç~o, 870 ha da reserva indígena 

f icar,:rwi Lriurrd a d o a i;?, nc::\5 "époc::õ.-t1;:; de c:hf'.?ias", :2r:::; do 1 ago que 

se formd se localiza no interior da res~rva. 

Essa área constantemente alagada, referente às áreas 

mêÜS prr.Jd u ti vaE. d ,::1 c:omurd.dade ~ 

desF.ur·ticult.lU a Ln c í p í ent e , porém significativa, 

agrícola do grupo1e implicou na tr~nsfer~ncia espacial de 

várias famili~s que ali r8sidiam, em meados de 1974, sem um 

Decreto Presidencial que autorizhlsse B remoçào do grupo 

indígena, con f orme pn2c:e:.i.t1.1a o Est,=\tuto do Lnd í.o , Lei nQ 

N~o for~m respeitado~ também, os p~r·ágrclfos 39, 49 e 59 

do referido artigo 20 que µreviam: destinaç~o de área 

equivci\lente, inclusive quanto às ccndiçóes ecológicas; 

integral ressai-cimento dos prejuizos decorrentes da remoç~o; 

' assj~@ncia direta do órg~o federal que e~erclt~ a tutel~ do 

índio. 

até de r·e pe , ... cu ::i-S~C3 

.i.n l:en1ac.ianal, de!:wmvol v í.do s por: pE1squisadcwi2s di::i UF!3C f.:1 de 

outras instituiçBes ~e ~onhecimentc, denunciaram ( e vem 

prejuízos incomensuráveis eofridos pela sociedada indígena, 

que tem sua base de sobreviv~ncia aliceRçada no equilíbrio 

ecológica da regiâo. 

Em 1981, após mais ou menos 8 anos de orniss~o reiterada, 

e oito anos de press~o oriunda da$ diversas cienúncias da 

~~cn:ledade civil, a FUNAI e n DNOS firmaram o convênio nQ 



(l2C?/Gl. SJ. ti alqumi::'\E- de 

indenizaç~o devida ê sociedade XOKLENG. 

Deve-se esclarecer que a área indígena, ao longo de tocio 

teve, como agravante, p~rte de suas terras 

pe1~ ior.J .i camen b:.'1 .inund ,ad i:1S p<:.1r 1'1:w<:_-::e:1 ele L\fTl,3 "ensf:?c,adc-,: ira" 

(leito artificial 

obras). 

para desviar o curso do rio durante as 

Em 1982, ano em que as primeiras indenizaçbes foram 

pagas~ (sob pressào da OAB-SC, ANAI-·RS e antropólogos que 

pretendiam mover uma açâo centra FUNAI e DNOS), o valor 

monetário, 

pagamento, 

Já reduzido pGla inflaç~c e pela mora no 

já significava absolutamente nada frente aos 

prejuízos sócio-8ccn8mico-culturais, tais como e 

animais domésticos, benfei to1r·ias 

d1v8rsas, roupas, instrumentos de trabalho (redes de pesca, 

e:-.rtc: •• " considerar valores 

essenciais n~o quantificáveis coma a perd~ do ethos tribal; 

doenças provocadas por lama m água parada, 

p1'·ovocados pe I o 

"i 1 hamen to" • - 

Além disse, as indenizaçae5 recebidas, sem planejamento 

fui cio 

e assist~ncia, foram rapidamente absorvidas pelo comércio 

1 OCé:11. 

Em 19B:3:/B4 ~ as chDias provocadas pela ensecadeira, 

ult1··e:q::ii:1SSr.\1·1do ,.\~; pn:?v.isôes d o prc:ijetc:, Ln íc í.e L, coloc:arc:1m n~o 

só a comunidadm indlgena como também pequenos proprietários 

locais Ym estado de calamidade. 
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Em 1987~ a!::; lidG!l~ê;\r\lf=lS .i11dlgenc1~; .:msistü:lc:.~s pele:, FUNAI 

assi.n.:~m com o DI\IDS um t(:,?l'·mo n,::/ r·,t~ti f i C:i.\Ç~O d o convên í.o 

029 /fH estabt::! l 8cendo a cumpr· .i.mentc:_1 dr::1 V.::'lr· ic:1r:;; e]. óusu 1 ais qLle 

restar~m pendentes e estipulando nevas. 

II - COMENTARIDS SOBRE ALGUMAS LEIS DE PROTEÇ~O AMBIENTAL 

INCIDENTES NA AREA 

Nesse pe:11·· .iodo~ deve-se lembrar que foi aditada a Lei 

Federal nQ 6.938/81 que dispae sobre a Política Nacional do 

f'leio Ambiente, impondo a obrigaç~o para e executivo de 

considerar o meio ambi~nte come pBtrim8nio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista seu 

uso coletivo. 

Referida lei, estabeJQceu ao criar o CONAMA-Conselho 

~~cional do Meio Ambientm - entre ou t raa 

atribuiç6es, parcl a realizaç~o da estudos d~s alternativas e 

das possiveis conseqü3ncias clmbientais de projetos públicos 

ou privados, requisitando aos órglos federais, estaduais ou 

municipais, bem come às entidades µrivadas, ,::1s infc:wmaçê.ía,s 

indispensáveis ac e~ame da matéria. 

pelo Decreto Faderal regulamentador nQ 88-351 

de 01 de Junho de 1983 (que regulamentou as Leis 6.902 de 

27.04.81 e 6.938 de 31.08.81 e atualmmnte revogado pelo 

decreto 99.274 de 06/06/90 que reorientou suas diretrizes) 

as exig&ncias .ambientais, enqua11to politicas de planejamento 

estratégico .integrado, p~ssam a ser invocadas pelo Poder 



Públlcc, e até mesmo pelo setor empresarial, 

cumprimento da lei1mas µele seu caráter de preval&ncia sobre 

ae demais políticas setoriaie. 

~través da Re&oluç~o nQ 001/86, o COIW\MA 

estabeleceu os diversos impactos que dever~o ser estudados e 

previs t.oss , Esses impactos por previs~o legal 

estudados multidisciplinarmente para que sua aplicaç~o possa 

in c i d i ,,. sobn~ os efeitos cumulativus 

LGvandc-se em conta os efeitos simergéticos advindos da 

e~ecuç~o de umB obra e/ou atividade, o (IA, terá ccndiç~es 

para indic~r medidas de alt8r~çào do empreendimento ou 

medidas mitigadoras efetivas. 

Nesse cont~xto1especial atençào cieve ser dada ao Decreto 

Federr.:\ 1 nQ 9::'.i. T::-3 de .12.0;~.cn q1.1f2 prec:onizou 
1( 

qu e no 

com recursos federais~ 

eer~o considerados os efeitos de carátGr ambiental, cultural 

e social qu~ essHs empreendimentos possam causar ao meio 

para além dos casos previstos na Resoluç~c CONAMA 001/86~ 

ir io Her-cí 1 io. 

as obras, já em a~ecuç~o ou em planejamento, ser~o revistos 

decreto previu também que ''identificados efeitos negativos~ 

e~ sso c í e l , 



entidade federals incluir~o~ no orçamento de cada projeto ou 

dotaçbes correspondentes, no m.í.nimc) ~ ê:1 1 ~~ do mesmo 

orçamento destinadas à prevenç~o ou ~ correç~o desses 

e·fc:eitos". 

''Assim, nào pode a Administraç~o Pública alegar que n~o 

diepbe de dinhEirc para a prevenç~u e/ou ccrrmç~o dos danos 

ambientais. üs administradores públicoE que n~o observarem o 

citado respcnsabili~ados civil 

criminalmente~ n~o pod~ndo a Administraç~o Pública se furtar 

à SLta r·r2E-~ponsc:1bilidade o bi etí v a ambif·?ntal.11 (Mac:h1::1dC".l~ P .. A.L. 

Esta argumentaç~o acima explicitada, (sem prejuizo das 

demais leis que regulam a matéria e que poderiam ser 

dé idéia cl~ra de que u que vem acontecendo em 

problemética indígena, se alastrandro para uma problemática 

riwna est&!ira ~ 

como também juridico-legai5. Para equacionar os problemas de 

Blumenau e livrá-la cios impactes da~ cheias do Rio Itajaí, 

d a di tadL.ll'"c:1, pn::ij etci\l'"clln um impacto no campo f2 um "etnc:.ic.í.dio" 

(nas palavras do ilustre professor Silvio Coelho dos Santos 

da UFSC) conlr~ a sociedade XOKLENG. 

Cabe ainda e~pllcar que a previs~o de danos ambientais 

implica, conforme a doutrina, na realizaç~c de EIA/RIMA n~o 



só para aquelea empreendimentos que se sujeitam ês licenças 

de operaç~o~ mas a todos aqueles que posDam imp8r risco 

ambiental à coletividade. 

Além d i.ss s s o , tal 

fato de Gstar a área inserida na Mata Atlântica~ mleita pela 

constituiçlliLl como PatrimBnio Nacional, ccndiçllio esta, que 

sujeita qualquer empreendimento a cuidados mspec{ficcs a 

serem analisados pelo IBAMA - Instituto Brasileiro d8 Meio 

Ambiente e Recursos Naturais. 

Nesse escopo, e procupacios com o intensivo desmatamento 

e assoreamento da barragem~ a Associaç~o Catarinense de 

Proteç~o dos Recursos Naturais, entidade civil~ provocou em 

meados de l9B7, 

contra o IBDF e a FUNAI~ de uma aç~o civil pub I .ic:i:.1. 

ambiental, requer~ndo o reflorestamantc da área e a efetiva 

paralisaçào da extraçào vegetal. 

Nesta aç~c, os próprios engenheiros do DNOS, ( qu e hoje 

enquanto representant8s da SDR se negam é:1 admiti 1•-) , 

barragem testemunhando a gravidade dos fatos. 

Toda essa discuseào se impbe, pois, salvo melhor juízo, 

entende-se, nào só, que o rec~lculo das indenizaçôes devidas 

aos Lrrd í.o ss só poderá ser- mensurad<:> atl'"c:,\vés de um amplo e 

~brang8nte estude de impacto ambiental, como pele fato de 

que Q tilesmc1 s1'.;! impêíe1 e.orno t'.1rnc,;·t mi::1nr,~j_f.'é,t ck:> consolidar i::1 ob1··a 

para seu real funcionamento no controle das chains, e ainda, 



para a melhoria da qualidade de vida das pcpulaçbes locais e 

regionais. 

?-Hém d í s ao , é importante esclarecer que a prcteç~o ao 

meio ambiente c:.'.l.O (.J•='nh;ar· "st,:\tul::;" con st ãt.u c í.on e L, através do 

artigo 225 da Ccnstituiç~o Federal, circundada pela força 

dos instn.tmi;m tos corno o mandado df.? se<Ju1-an ç,~a co l e t Lvo , a 

açt:i:o civil póblic:a ambiental, o mandado de injuç~o 1 aç~o 
popular e a açào direta de inconstitucionalidade, conferem 

a o EHVH!MA~ Glnquanto .ilF:::tr·um0mtcJ d.-::1 Política 1--Jac.icmal do 

Meio Ambiente I uma importâri~ia maior, posto que a sociedade 

poderá levar ao Judiciério as conr.:lusbes do referido estudo 

e/ou, até mesmo, o próprio empreendimento. 

Toda essa apresentaç~o acima exposta tem 6 finalidade de 

referendar os acontecimentos mais recentes, que passamos a 

exp3r~ para que se compreenda a gravidada dos parâmetros com 

que o Poder Público vem conduzindo o caso: 

III - OS FATOS MAIS RECENTES 

Nc final do governo Sarney, 

paralisacias per falta de recursos federais e a c.R.Almeida 

começou a se retirar de canteiro 

de obras, OS índif.)S, 

possibilidade de Jamais recyberem as indenizaçóGs prometidas 
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Seis me~es •pós a invasào, com as autoridades ainda se 

omitindo em ralaç~o ac problema~ os índios acionaram o 

Ministério Público Fede1~c:11 que a.i u Lz ou con t r a o D.N.Cl.!3. 

e}:tinto atualmente SDH) e UNIA01 uma AÇAO CAUTELAR 

"arrolamento de bens" visando propositura 

indenizatór .i a , 

Esta aç~o n~c prosperou, m~s faz-se importante comentar 

que~ em seu cL11~sc3, C:{ FLJl,lAl; como litiscr.:insor·te a tí.vo do 

Público/ apresentou 

Repdblica um documento institulado ''Impacto da Barragem 

Ministério Ges~a1 da 

Norte sobre., •. ~ comunidaclP- ind:.í.gena XDl<LENG" e que este 

do cumant.o um quadrei bastante realista~ 

apresenta uma forma de resgat~r sócio-economicamente o grupo 

da indenizaç~c a serem 

implementadas a curto-médio e longo prazos. 

Esta aç~o judicial, que visava obter a indenizaç~o dos 

,~f2tn:ic.i. ·(:ado do cumen t o d a FUM,~I , f o í, • Ln t~?r--r-ompidê:1 pela 

governo, que interessados em terminar a barragem, necessitam 

do canteiro de obras,bem como1retirar de lá os índios. 

Essas negociaç6es vem sendo marcadas pela trucul~ncia, 

inabilidade e inflexibilidade das autoridades para com os 

inciios e enlidades da sociedade civil, os 

representantes cfi~iais tem-me recusado a entencl~r e reparar 

a gravidade dos fatos, obJetivandu o término da barragem à 

qualquer custo, para contemplar compromissos políticos, 
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recusando-se. em aeral. a rever conceituai e • - • J 

metodológicamente) o projeto e seus impactos como um todo1 

alegando que os índios querem extorquir a Uni~o com cifras 

e>:ageradas. 

Após vérias reuni~es, os índios tentaràc audi~ncias em 

Brasília. 

~ o que a~ontece até esta data. 
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CONSULTOR DO CTI - 0 ,r{?) ~. ~\f :>/ W 
ADVOGADO DA COMUNIDADE XOKLENG 

S~o Paulo~ 15 de setembro 1991. 
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