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Ao Sr. RICARDO PAEL ARDENGHI 

Procurador da República no Ministério Público Federal em Mato Grosso  

Populações indígenas e comunidades tradicionais (6.ª CCR) 

 

Ao Sr. ERICH RAPHAEL MASSON  

Procurador da República no Ministério Público Federal em Mato Grosso  

Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural (4.ª CCR) 

 

À Sra. ANA LUIZA ÁVILA PETERLINI DE SOUZA 

Promotora de Justiça no Ministério Público Estadual em Mato Grosso 

15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital 

 

Ao Sr. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE 

Procurador de Justiça, Ministério Público de Mato Grosso. 

Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística 

 

Os coletivos e organizações que ao final assinam, mobilizados na defesa da integridade 

socioambiental da bacia do rio Juruena (MT), da valorização de sua diversidade cultural 

e da ampliação da participação social nas decisões que definem o futuro da região e de 

modo difuso interferem no equilíbrio ambiental e climático, vêm perante Vossas 

Excelências oferecer 

REPRESENTAÇÃO 

 

com base nos artigos 127, caput; 129, incisos I, III, V, VI e VII; 231 e 232 da Constituição 

Federal; artigos 5°, inciso III, alíneas c, d, e; art. 6°, V e VII da Lei Complementar n° 

75/93; artigos 1°, incisos I, III, IV e VIII; 2°; 3°; 5° e 12 da Lei n° 7.347/85, para 

REQUERER ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual que tomem 

as providências cabíveis diante da série de violação a direitos socioambientais, 

especialmente aqueles que dizem respeito ao patrimônio cultural de povos indígenas, 

no licenciamento da Usina Hidrelétrica (UHE) de Castanheira e na Bacia do Juruena, 

conforme será demonstrado nas razões de fato e de direito expostas a seguir. 
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I - DOS FATOS 

 

A Bacia do Rio Juruena está localizada em uma área de transição entre a 

Amazônia e o Cerrado, os dois biomas mais impactados por ações de desmatamento no 

Brasil. Nela existem atualmente 32 usinas hidrelétricas em pleno funcionamento e 10 em 

construção. Mas há ainda a previsão de construção de outras 165, entre pequenas, médias 

e grandes centrais hidrelétricas na região1, embora não existam estudos avaliando os 

impactos da operação simultânea de todas estas hidrelétricas2.  

Dentre elas, está a Usina Hidrelétrica de Castanheira (UHE Castanheira), 

classificada como grande produtora hidrelétrica, ou seja, que pode liberar uma quantidade 

superior a 30 megawatts. De acordo com a Resolução nº 72, de 21 de agosto de 2019, do 

Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, a 

construção da hidrelétrica de Castanheira é prioridade na agenda do Governo Federal3.  

A construção da UHE Castanheira está prevista no Rio Arinos, um dos 

principais afluentes do Rio Juruena, a apenas 120 quilômetros do encontro entre os dois 

rios. O Rio Arinos é um dos rios com maior diversidade e quantidade de ictiofauna na 

bacia hidrográfica, e vem sendo impactado há alguns anos pelo monocultivo de soja e 

cana-de-açúcar, além da extração de madeira e minerais. Estas informações constam do 

próprio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) produzido pelo consórcio Habtec Mott 

MacDonald – Novaterra Geoprocessamento, contratado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) através de licitação pública4.  

Para gerar uma potência de até 140 megawatts  – menos de um 1% do total 

de energia consumida no estado do Mato Grosso – a UHE Castanheira poderá inundar 

uma área de 9.470 hectares, se estendendo por 67 quilômetros e afetando terras de pelo 

 
1 Segundo dados da OPAN, até 20 de outubro de 2021 foram identificados 165 aproveitamentos 

hidrelétricos na Bacia do Juruena, em etapas diversas - planejamento, construção e operação (WERNECK-

REGINA, Adriana; RODRIGUES, Cristian Felipe. Monitoramento das Hidrelétricas na Bacia do 

Juruena - Relatório Agosto/Setembro/Outubro de 2021. Cuiabá: OPAN, 2021). Ver mapa dos 
empreendimentos no Anexo A. 
2 OPAN. Acompanhamento de projetos de infraestrutura energética na bacia do Juruena: desafios e 

recomendações para comunidades e poder público. Disponível em: 

<https://amazonianativa.org.br/acompanhamento-de-projetos-de-infraestrutura-energetica-na-bacia-do-

juruena/>  
3 BRASIL. Presidência da República. Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Resolução nº 

72, de 21 de agosto de 2019. Disponível em: 

<https://www.ppi.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=6571> 
4 Estudo de Impacto Ambiental da UHE Castanheira. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 

about:blank
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menos dois municípios: Juara e Novo Horizonte do Norte (não se descarta a possibilidade 

de que o reservatório impacte também o município de Porto dos Gaúchos). Os impactos 

sobre os povos e comunidades tradicionais da região são incalculáveis, mas envolvem 

diminuição do pescado, mortandade da fauna silvestre, piora na qualidade da água, 

aumento de mosquitos vetores de doenças, entre outros, que influenciam diretamente na 

perpetuação do modo de vida destas populações5. 

Além disso, a proposta é que a hidrelétrica seja construída na zona sísmica 

mais importante do país6, a Zona Sismogênica de Porto dos Gaúchos (ZSPG), o que 

favorece acidentes nas instalações. O Estudo de Impacto Ambiental não descarta a 

possibilidade de ocorrência de eventos sísmicos no entorno do local de implantação da 

Usina Hidrelétrica de Castanheira. Foram estudadas as possíveis intensidades dos efeitos 

de um novo sismo, ainda que, conforme o próprio EIA, sejam afirmações permeadas de 

incertezas. No ano de 2018, três pequenas centrais hidrelétricas se romperam no Rio 

Arinos, impactando severamente a vida das comunidades da região7. 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) produzido a partir 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da UHE Castanheira, com a construção da 

barragem haverá forte interferência sobre o patrimônio cultural material e imaterial na 

região. Como exemplos de bens culturais, o relatório destaca o patrimônio arqueológico 

e as manifestações culturais.  

Para a Constituição de 1988, fazem parte do patrimônio cultural brasileiro: a) 

as formas de expressão; b) os modos de criar, fazer e viver; c) as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; e) os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico8. 

 
5 Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira. MRS Estudos Ambientais. jun/2018. 
6  BARROS, L.V.; MARZA, V.; CAIXETA, D.F.; CARVALHO, J. M.. Seismic Sequence in Porto dos 

Gaúchos/MT – Brazil after March/1998 mainshock: Preliminary results. In: INTERNATIONAL 

CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 7, 2001. Salvador. p. 4 e NAKAYOSHI, 

T.. Caracterização Sismo-Tectônica da Área de Porto dos Gaúchos, MT, Brasil. Dissertação (Mestrado) 

– Instituto de Geociências – Universidade de Brasília. Brasília: UNB, 86 p. 2005. 
7 O fato foi noticiado em diversos sítios de notícias, como 

https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/95611 e 

https://www.showdenoticias.com.br/noticia/0/barragem-de-hidreletrica-rompe-e-causa-panico-em-sao-

jose-do-rio-claro.  
8 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 

https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/95611
https://www.showdenoticias.com.br/noticia/0/barragem-de-hidreletrica-rompe-e-causa-panico-em-sao-jose-do-rio-claro
https://www.showdenoticias.com.br/noticia/0/barragem-de-hidreletrica-rompe-e-causa-panico-em-sao-jose-do-rio-claro
about:blank
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No entanto, o RIMA limita-se a apontar a existência de “elevado potencial 

arqueológico na área do projeto”9. Para evitar a perda desse material, no item 

“interferência sobre bens culturais”, especifica-se que deverão ser realizadas buscas por 

sítios arqueológicos antes do início das obras, bem como o devido resgate de quaisquer 

materiais localizados.  

     Os sítios revelam a materialidade da presença dos povos indígenas na 

região há milhares de anos. Os artefatos encontrados podem propiciar que sociedades não 

indígenas compreendam, ao menos em parte, os laços que unem os povos àquelas terras. 

Estas áreas sagradas devem ser preservadas e para potencializar esta proteção há a 

possibilidade de tombamento dos sítios arqueológicos. Acerca do patrimônio 

arqueológico, a OPAN apresentou ao IPHAN dois relatórios que indicam lacunas com 

relação aos estudos apresentados no âmbito do projeto da UHE Castanheira e na região 

da Bacia do Juruena, demonstrando a insuficiência dos mesmos e sua inafastável 

reelaboração tanto nos estudos específicos de cada empreendimento hidrelétrico como no 

AAI da bacia (anexos G e H)10 11. 

Não obstante a relevância dos sítios arqueológicos para a preservação 

cultural, deve-se salientar que existem outros bens culturais a serem impactados caso a 

barragem venha a ser construída. É sobre estes bens que versa esta representação. 

A análise realizada durante a elaboração do EIA não está expressa no RIMA. 

Na caracterização socioeconômica da Área de Influência Indireta (AII) do Estudo de 

Impacto Ambiental, há um item sobre patrimônio material e imaterial. O item tem como 

objetivo apresentar informações sobre o patrimônio arqueológico, histórico e cultural 

existente na AII da UHE Castanheira e inicia tratando da ocupação pré-histórica, com os 

sítios arqueológicos. Mas, vai além. 

Trata da ocupação histórica, a partir das frentes colonizadoras que atuaram na 

região desde o século XVII, e realiza uma contextualização etnohistórica. Identifica os      

 
9 Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira. p. 73. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 
10 Anexo G. Relatório técnico sobre o potencial arqueológico e memorial da área de impacto do 

empreendimento UHE Castanheira. Produto da consultoria realizada pela arqueóloga Gabriele Garcia para 

a OPAN. Protocolo no Processo IPHAN (01425.000702/2013-98 e 01425.000083/2019-27). 
11 Anexo H. Relatório Técnico sobre o potencial arqueológico na Terra Indígena Apiaká do Pontal e 

Isolados. Produto da consultoria realizada pelo arqueólogo Luis Vinícius Alvarenga para a OPAN. 

Protocolo junto ao Processo IPHAN nº 01425.000110/2020-03. 

about:blank
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Apiaká e Kayabi como “grupos linguísticos que habitavam a região em estudo”12, mas 

reconhece a existência, nos dias de hoje, das terras indígenas Apiaká-Kayabi, Japuíra e 

Erikpatsa nas proximidades do local em que se pretende construir a barragem 

(aproximadamente 20, 38 e 48km, respectivamente). Destaca que as TIs estão localizadas 

fora do que é considerada Área de Influência Direta (AID) do empreendimento e, na 

sequência, o EIA volta a tratar dos sítios arqueológicos.  

Apesar de o EIA tratar a questão do patrimônio cultural de forma menos 

superficial que o RIMA, o povo Tapayuna sequer é mencionado no estudo. Para uma 

rápida contextualização sobre a importância da região para os Tapayuna, tem-se que o 

Rio Arinos deriva de uma das denominações do povo Tapayuna, também conhecido como 

Arino ou Beiço de Pau, conforme o Estudo do Componente Indígena da UHE 

Castanheira. Historicamente, os Tapayuna circulam por toda a região do Alto até o Médio 

Arinos. 

Compõe o EIA, ainda, um levantamento dos bens culturais materiais e 

imateriais tombados nos municípios a serem atingidos pela UHE Castanheira, que não 

encontrou resultados. Neste aspecto, a grande novidade trazida pela Constituição Federal 

de 1988 é o caráter agora meramente declaratório do instituto do tombamento. 

Antes, somente eram considerados pertencentes ao patrimônio cultural os bens tombados. 

Desde a Constituição de 1988 os bens culturais integram o patrimônio independentemente 

de tombamento, que segue como instrumento de proteção, ao lado daqueles trazidos no 

texto constitucional. 

Por isso, o EIA apresenta alguns exemplos de bens culturais materiais não 

tombados, como a Igreja Matriz São José e a Primeira Casa, no município de Juara, a 

Nova Igreja Matriz de São Pedro em Novo Horizonte do Norte, e a Paróquia Nossa 

Senhora dos Navegantes em Porto dos Gaúchos. Quanto ao patrimônio imaterial, destaca 

os churrascos, rodeios, festas religiosas, músicas, danças e atividades beira-rio, como os 

festivais de pesca.  

O que há em comum entre todas essas manifestações culturais é que estão 

relacionadas à vida nas cidades. O EIA não considerou os impactos sobre os modos de 

criar, fazer e viver, as formas de expressão e as criações dos povos e comunidades 

 
12 Estudo de Impacto Ambiental da UHE Castanheira. p. 342. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 

 

about:blank


                                        

6 
 

tradicionais como interferências no patrimônio cultural. Aqui, os povos indígenas 

foram considerados apenas como pertencentes à história da região, como gentes do 

passado, invisibilizados como moradores atuais que serão atingidos pela construção da 

barragem, com suas culturas desconsideradas e expostas à inundação do reservatório de 

Castanheira. 

Apesar dessa lacuna, alguns dos possíveis efeitos devastadores da 

implantação da UHE Castanheira sobre a cultura dos povos indígenas da região estão 

expressos em outros trechos do RIMA e no Estudo do Componente Indígena (ECI) que 

compõe o licenciamento ambiental. Sobre as atividades produtivas e culturais dos povos, 

o RIMA afirma que:  

 

Foi observado nos estudos que os indígenas desenvolvem suas 

atividades produtivas, como a pesca, caça e coleta de plantas e animais, 

dentro e fora dos limites das Terras onde moram. Atualmente estes 
povos utilizam o trecho do rio Arinos onde está prevista a construção 

da UHE Castanheira durante suas expedições de coleta de ovos de 

tracajás, caça e pesca, especialmente no período de seca do rio. Essas 

expedições também possuem importância social e cultural. Por este 
motivo, a construção e operação da UHE Castanheira vai trazer uma 

Restrição de Acesso a Áreas Usadas nas Atividades Produtivas e 

Limitação para Obtenção de Recursos Naturais, especialmente para os 
povos Apiaká, Kayabi e Munduruku13 

 

Importante lembrar que a demarcação das terras indígenas da região ocorreu 

durante o processo de colonização, buscando destinar porções mínimas de terras aos 

povos indígenas, para garantir a continuidade da expansão agrícola. Por isso, não 

correspondem aos territórios reconhecidos pelos povos. 

As terras indígenas correspondem à porção do território demarcada pelo 

Estado. Os territórios destes povos, no entanto, podem e geralmente se estendem além 

desses limites. Nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), os territórios abrangem a totalidade das regiões que os povos interessados 

ocupam ou utilizam de alguma outra forma14. Por isso, as porções de terras onde 

tais povos realizam a pesca, caça ou coleta compõem seus territórios, ainda que 

estejam fora dos limites das terras indígenas. Não são apenas áreas usadas nas 

 
13 Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira, p. 76. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 
14 Artigo 13 da Convenção 169 da OIT 

about:blank
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atividades produtivas, mas confundem-se com o próprio ser povo, com a identidade 

coletiva daqueles que as realizam. Quaisquer atividades que venham a impactar os 

territórios, ainda conforme a Convenção 169 a OIT, devem ser precedidas pela consulta 

livre, prévia e informada e pelo consentimento dos respectivos povos.  

Nestes territórios, a pesca constitui um aspecto essencial na cultura dos povos 

da região. O tracajá, por exemplo, é um animal importante tanto para a alimentação do 

corpo quanto da alma, e é utilizado no mais importante ritual Apiaká.  

 

A pesca é um ponto especialmente delicado quando se trata dos 
impactos da usina Castanheira sobre os povos indígenas da região, pois 

os Apiaká, Kayabi, Munduruku e Rikbaktsa possuem seu modo de vida, 

sua alimentação e suas culturas diretamente ligados aos peixes. O rio 
Arinos é usado para pesca por todos os povos aqui estudados. (...) A 

pesca dos tracajás e coleta de ovos é praticada por todos os povos 

estudados, e é comumente realizada dentro e fora das TIs. A existência 

da usina impediria que os Apiaká, Munduruku e Kayabi continuassem 
com suas práticas de pesca de tracajás rio acima do local da barragem 

durante as expedições na época de seca. Além disso, como parte da 

areia do rio ficará no fundo do reservatório, pode haver mudança na 
areia das praias no rio Arinos abaixo da barragem, o que levaria a 

alterações nos locais de postura dos ovos. Assim, apesar de não ocorrer 

dentro das terras indígenas, a Interferência nas Atividades de Pesca de 
Tracajás e Coleta de Ovos possui grande importância, pois interfere nas 

práticas tradicionais e relações sociais dos povos indígenas15.  

 

Ao constatar que o modo de vida dos povos da região está diretamente ligado 

aos peixes, tem-se a iminência de um etnocídio com a construção da barragem. Isto 

não quer dizer que deixarão de existir os Apiaká, os Kayabi, os Munduruku ou os 

Rikbaktsa, mas que sua cultura será profundamente alterada por elementos externos, não 

pela dinâmica natural e autônoma, ou seja, definida pelos próprios povos. Esta é a 

violência do processo de implantação de empreendimentos hidrelétricos.  

Ainda, ao afirmar que “pode haver mudança na areia das praias no rio 

Arinos”, o próprio RIMA evidencia que os estudos realizados não foram suficientes 

para dimensionar adequadamente os impactos da construção da UHE Castanheira. 

Essa incerteza, por si só, inviabiliza a continuidade do licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

 
15 Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira, p. 77. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 

about:blank
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Além disso, a construção da UHE Castanheira deverá potencializar os 

conflitos sobre a pesca já existentes na região. Os povos indígenas relatam como 

corriqueira a pesca predatória realizada por habitantes das cidades, com a utilização de 

apetrechos proibidos pela legislação ambiental, como redes de espera e espinhel, além da 

pesca durante o período de defeso. 

 

Como a UHE Castanheira irá alterar as atividades de pesca e as áreas 

de turismo e lazer da população da região, um dos efeitos que pode 
atingir a população indígena é a mudança do local de prática destas 

atividades pelos não indígenas. Essa mudança pode afetar as áreas 

externas às TIs atualmente usadas por esses povos, trazendo possíveis 

Conflitos na Atividade de Pesca. Importante indicar que foi observado 
nas atividades de campo conflito já existente entre os pescadores não 

indígenas e os Rikbaktsa da TI Japuíra. Assim, caso os pescadores não 

indígenas passem a usar mais intensamente o trecho do rio Arinos a 
jusante do barramento, esses conflitos poderão aumentar. (...) A UHE 

Castanheira afetará a subida dos peixes migradores, como o matrinxã, 

o cachara e o jaú, no rio Arinos, que são os mais apreciados e usados 

pelos indígenas, e que também tem maior valor comercial. Mesmo 
considerando que haverá um sistema de transposição de peixes na 

barragem, a movimentação deles no local onde será construída a UHE 

Castanheira não será igual ao natural, levando a uma Interferência no 
Estoque Pesqueiro. Além disso, durante a construção da usina, a água 

do rio Arinos poderá ficar mais barrenta pela movimentação de terra 

das obras no rio. Assim, as espécies de peixes que preferem águas mais 
claras para viver podem ser prejudicadas temporariamente16. 

 

As alterações na água e na migração e reprodução dos peixes não prejudicam 

apenas as formas mais habituais de pesca, como a pesca com caniço ou linhada. Mas, há 

uma modalidade particular, desenvolvida na região pelos povos indígenas, que pode ser 

impactada pela construção da UHE Castanheira. 

 

MASCREAÇÃO 

 

A mascreação é uma técnica de pesca utilizada por povos indígenas 

principalmente na região do Alto Juruena. A prática consiste em pesca subaquática, com 

o uso de máscara confeccionada pelos próprios pescadores. Daí o nome “mascreação”. 

 
16 Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira, p. 77. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 

about:blank
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Estudos recentes realizados pela Operação Amazônia Nativa (OPAN) 

identificaram a prática de mascreação nos rios Buriti, Papagaio, Formiga, Juína, Juruena, 

Rio do Sangue, Cravari, Sucuruina, Sacre, Norato e Verde, pelos povos Nambikwara, 

Manoki e Paresi, mas há relatos nas terras indígenas de que a prática também é realizada 

por outros povos em diversos pontos de pesca da bacia hidrográfica do Juruena, inclusive 

pelos Rikbaktsa17. 

     Para a prática da mascreação, o ambiente ideal são os rios de águas 

límpidas e correntes, com pouca profundidade, o que propicia maior visibilidade e a 

descida dos pescadores em apneia. Esta técnica permite a escolha do peixe a ser 

capturado, e requer conhecimentos que são passados de geração a geração, como a 

composição da biota e os hábitos da ictiofauna local. 

Há diversas referências culturais associadas a este saber. Entre os Paresi, há 

narrativas míticas sobre a pesca realizada com flecha, lugares de memória como o Salto 

Utiariti, o Rio Papagaio e a Ponte de Pedra, além de celebrações como Batismo e o Ritual 

da Menina Moça. Para os Manoki, existem lugares sagrados associados, como o Barreiro 

(às margens do Rio do Sangue) e o Salto Marikiyalu, e outros lugares de memória, como 

o córrego São Domingos, espaço de lazer, ludicidade para as crianças e escola onde são 

repassados os ensinamentos sobre a prática da mascreação. Os Manoki possuem também 

celebrações associadas à prática, como o Ritual Yetá e a Festa Yakuli. Outro povo que 

possui rituais que dependem da pesca tradicional é o Nambikwara, com a Festa da Menina 

Moça, e também seus lugares de memória associados – o Salto Utiariti e o Rio Papagaio18. 

Inclusive, várias destas referências culturais, e sua importância para os povos do Juruena, 

foram abordados em recente publicação sobre as paisagens culturais do Juruena19. 

O EIA não produziu um estudo completo da bacia hidrográfica, 

impossibilitando a real dimensão dos impactos sobre atividades culturais como a 

mascreação e todas que desta dependem. Também não foram realizados estudos sobre os 

impactos da construção da UHE Castanheira em conjunto com as demais obras previstas 

para a mesma bacia, o que potencializaria ainda mais tais impactos. Esta ausência de um 

estudo completo, que considere os impactos cumulativos e sinérgicos, foi tratada em 

 
17 Ver Anexo B.  
18 Anexo C. Documento Técnico – Termo de Referência 026/2019. Produto da consultoria realizada pela 

antropóloga Kilvya Camyla de Araujo Prioli para a OPAN. 
19 Anexo D. Paisagens Ancestrais do Juruena. Produto da consultoria realizada pela antropóloga Juliana 

Almeida para a OPAN. 
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Representação encaminhada a estes órgãos em novembro de 2019, protocolada pelo 

coletivo de pessoas e organizações que vivem e atuam na bacia do Rio Juruena. 

No mapa a seguir, é possível identificar os pontos de mascreação e as 

referências culturais associadas à prática:  
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TUTÃRA 

 

Outro impacto importante da construção da UHE Castanheira é a diminuição 

da população de caramujos (Waribubutsa) e bivalves. A coleta das conchas dos bivalves 

(Tutãra) é realizada pelas mulheres Rikbaktsa exclusivamente nas praias do rio Arinos, 

no período de seca. O desaparecimento destas conchas, a partir da alteração das dinâmicas 

de cheia e seca do rio, implicaria na extinção da prática cultural Rikbaktsa de confecção 

de adornos cerimoniais.  

 

A alteração na areia das praias pode levar também a mudanças nas 
populações de caramujos e conchas, os quais são usados na fabricação 

de peças artesanais usadas em rituais, muito importantes na cultura do 

povo Rikbaktsa. No rio Arinos, a coleta destas conchas ocorre desde o 
encontro com o rio Juruena até o encontro com o rio dos Peixes. As 

conchas são encontradas nos barrancos e pequenas praias, e os 

caramujos nas pequenas ilhas e corredeiras. As alterações nas conchas 

e caramujos, caso se efetivem, levarão à Interferência no Uso da Fauna 
de Caramujos e Conchas20. 

 

     As conchas dos bivalves são utilizadas na elaboração de um colar (o 

Tutãra), semelhante a uma cortina, esculpidas em formato de peixes, que fazem barulho 

conforme as mulheres caminham na madrugada. Elas os confeccionam coletivamente e 

utilizam o adorno nos rituais de casamento, durante a transferência do noivo para a casa 

da noiva21. Este é o principal e mais conhecido uso do Tutãra, mas não o único. Tal a 

importância do Tutãra para a existência do povo Rikbaktsa que o rio Arinos é chamado 

pelos Rikbaktsa de Tutãra itsik , “água de concha”22.  

Além disso, destacamos que o povo Rikbaktsa sempre habitou, de forma 

imemorial, a região do baixo curso do rio Arinos, afirmação confirmada pelo relatório 

técnico elaborado pela antropóloga Adriana Athila, em que discorre sobre a importância 

 
20 Relatório de Impacto Ambiental da UHE Castanheira, p. 77. Disponível em: 

http://www.uhecastanheira.com.br/biblioteca-digital/ 
21 ATHILA, Adriana Romano. “Arriscando corpos.” Permeabilidade, alteridade e as formas de socialidade 

entre os Rikbaktsa (Macro-Jê) do sudoeste Amazônico. (Tese de doutorado). Rio do Janeiro: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2006. 
22 Anexo E. Relatório Técnico - “Saber, fazer, existir: o povo Rikbaktsa o Tutãra (colar de casamento) e o 

rio Tutãra itsik (“água de concha” ou rio Arinos)”. Produto da consultoria realizada pela antropóloga 

Adriana Athila para a OPAN. Protocolo Funai (processo 08789.00073/2018-21); Protocolo MP/MT 

(000319-097/2018); Protocolo IPHAN (3400559, 3400579); Protocolo MPF (PR-MT-00034792/2020) 

about:blank
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do colar Tutãra e do rio Arinos para as práticas culturais, a sociocosmologia e a 

organização social do povo Rikbaktsa. 

 

Trânsitos sazonais sistemáticos pelo território acontecem especialmente 

durante a estação seca, sendo o rio Arinos e sua barra destino imemorial 

e obrigatório (Athila 2019)23. Esta região é também aquela de origem e 

residência original de muitas parentelas, hoje dispersas pelas múltiplas 

aldeias das três Terras Indígenas Rikbaktsa24. 

 

Para a confecção do Tutãra, além das conchas, são necessárias penas de 

diversas aves, cocos de tucumã, sementes, novelos de algodão, pelos de caititu, roletes de 

taquara... todos estes itens são reunidos a partir das expedições de coleta na época de seca, 

que fazem parte da cultura Rikbaktsa. Nas expedições também são coletadas taquaras de 

flechas, pontas de flechas jurupará, fruta patauá para chichas e remédios do mato. O 

Tutãra pode ser composto ainda por pequenos caramujos típicos do Rio Arinos. Sua 

confecção e uso envolvem, portanto, um conjunto de saberes, que pode ser diretamente 

impactado pela construção da UHE Castanheira.  

A mesma concha utilizada no colar de casamento serve também à produção 

de panelas de barro. Neste caso, ela é usada para alisar o barro. Este processo também é 

realizado coletivamente pelas mulheres Rikbaktsa, e o sentar e fazer junto constitui a base 

de qualquer aprendizado entre o povo. Tudo isto depende da existência das conchas do 

Rio Arinos (Tutãra) – a organização do povo Rikbaktsa, sua forma de existir, suas 

instituições, dependem da continuidade da coleta desta espécie de conchas25. 

 

 

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

Tanto a prática da mascreação quanto a confecção e uso do Tutãra são bens 

culturais passíveis de proteção, sem excluir outros bens que os povos possam reivindicar 

 
23 ATHILA, Adriana Romano. A “caixa de Pandora”: representação, diferença e tecnologias nativas de 

reprodução entre os Rikbaktsa (Macro-Jê) do sudoeste amazônico, Revista de Antropologia, 710-743. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, 2019. 
24 Anexo E.  
25 Anexo F. Relatório da expedição de campo para levantamento de informações sobre o colar Tutãra, Povo 

Rikbaktsa.  
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ações protetivas por parte do Estado26, além de ações de proteção ao patrimônio 

arqueológico (anexos G e H). Os usos das conchas, a técnica de pesca e os conhecimentos 

que os cercam fazem parte do patrimônio cultural destes povos. A sua proteção, como já 

mencionado, não decorre unicamente do tombamento ou registro de bens culturais, mas 

de sua existência enquanto cultura viva a ser preservada. Este é o entendimento 

predominante desde a Constituição Federal de 1988 e confirmado pela jurisprudência 

brasileira.   

 
(...) não existe divergência sobre a natureza declaratória do tombamento 

(...) a revogação do ato de tombamento não desfigura o valor cultural 
preexistente (...) A Constituição da República impõe, nesse caso, um 

sério compromisso com as gerações futuras27. 

 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMDADE PASSIVA DAS 

PARTES, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ART. 

216, IV, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE 

DE PROTEÇÃO INDEPENDENTE DE TOMBAMENTO
28

 (sem 

grifos no original). 
 

Além destas e de outras práticas que moldam a cultura dos povos da região, 

a memória ancestral está materializada nas paisagens da Bacia Hidrográfica do Rio 

Juruena.  

A salvaguarda da paisagem enquanto patrimônio pode ser analisada a partir 

de dois elementos: em primeiro lugar a representação perspectiva, uma forma simbólica 

de paisagem, como um panorama, algo que se vê à distância e com profundidade; e depois 

a própria natureza, que por vezes figura como pano de fundo, e compõe a visão ocidental 

moderna de paisagem. A intenção da proteção é preservar a perenidade dessa construção 

 
26 Com relação aos projetos hidrelétricos, especialmente o da UHE Castanheira, em acréscimo, os povos da 

TI Apiaká-Kayabi vem manifestando preocupação com o Salto Sagrado do povo Kayabi e com o ritual da 

Festa dos Tracajás, pelo povo Apiaká. Ambos necessitam de maior detalhamento do dimensionamento dos 

riscos, de modo a implementar medidas para garantir sua proteção. 
27 MINAS GERAIS. TJ-MG – AC: 10220110002908007 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de 

julgamento: 29/09/2016, Data de publicação: 11/10/2016. Disponível em: https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/911622037/apelacao-civel-ac-10220110002908007-mg?ref=serp 
28 BRASIL. TRF-3 – ApReeNec: 0003374-13.2015.4.03.6100 SP, Relatora: Desembargadora Federal 

Mônica Nobre, Data de julgamento: 21/02/2019, Quarta Turma, Data de publicação: e-DJF3 Judicial 1 

data: 07/03/2019. 

about:blank
about:blank
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e, pelo menos desde a década de 1970, ela está aliada à manutenção ou recuperação da 

natureza29. 

Foi a partir desta forma de preservação de um cenário ideal de paisagem que 

instituições como a UNESCO começaram a atuar na preservação das paisagens. A 

UNESCO foi a primeira instituição a adotar formalmente o reconhecimento e proteção 

da paisagem como patrimônio. Mas, debater paisagem cultural nos dias de hoje implica 

necessariamente romper com as fragmentações propostas até então para a defesa do 

patrimônio: cultural e natural, material e imaterial.  

Neste sentido foi construída a Recomendação R(95)9 pelo Comitê de 

Ministros do Conselho da Europa, que traz o conceito de paisagem como patrimônio 

cultural, destacando: a percepção do território; a ancestralidade e o relacionamento dos 

indivíduos com o meio; as especificidades das culturas locais, tanto por meio de valores 

imateriais (como práticas, crenças e tradições), quanto pela ação das sociedades na 

paisagem. 

 
Paisagem é considerada em um triplo significado cultural, porquanto, é 
definida e caracterizada da maneira pela qual determinado território é 

percebido por um indivíduo ou por uma comunidade; dá testemunho ao 

passado e ao presente do relacionamento existente entre os indivíduos 
e seu meio ambiente; ajuda a especificar culturas e locais, 

sensibilidades, práticas, crenças e tradições.30  
 

Em 1999, nas Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção 

do Patrimônio Mundial, a UNESCO trouxe uma definição ampliada de paisagens 

culturais:  

 

Paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e do 

homem [...] são ilustrativas da evolução da sociedade e dos 

assentamentos humanos ao longo do tempo, sob a influência das 
determinantes físicas e/ou oportunidades apresentadas por seu ambiente 

natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto 

internas, quanto externas. Elas deveriam ser selecionadas com base 
tanto em seu extraordinário valor universal e sua representatividade em 

termos de região geocultural claramente definida, quanto por sua 

 
29 FIGUEIREDO, Vanessa Gayego Bello. Da tutela dos monumentos à gestão sustentável das paisagens 

culturais complexas: inspirações à política de preservação cultural no Brasil. Tese (Doutorado – área de 

concentração: planejamento urbano e regional) – FAUUSP. São Paulo, 2014. 
30 CONSELHO DA EUROPA. Recomendação da Europa, de 11 de setembro de 1995. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Europa%201995.pdf.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Europa%201995.pdf
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capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e distintos 
daquelas regiões31. 

 

Apesar disso, a paisagem cultural não substitui a categoria de patrimônio 

misto, é antes uma subcategoria de patrimônio cultural. Esse reconhecimento mundial da 

paisagem enquanto patrimônio deveria passar, portanto, pelo fim das dicotomias 

existentes. Mas, a UNESCO segue praticando as categorizações de bens em 

naturais/culturais e materiais/imateriais. 

Na categoria paisagens culturais, foram inseridas três subcategorias: 

paisagens claramente definidas; paisagens evoluídas organicamente, podendo ser 

paisagem relíquia (ou fóssil) e paisagem contínua; e paisagens culturais associativas.  

As paisagens claramente definidas são criadas pelo ser humano com intenções 

estéticas, religiosas ou políticas. É o caso do paisagismo. As paisagens evoluídas 

organicamente estão relacionadas à construção coletiva de um grupo ou sociedade e seus 

ciclos sociais e econômicos. Estão divididas entre relíquias ou contínuas, a depender se 

se trata de construções de sociedades já extintas ou construções inutilizadas, ou paisagens 

ainda em processo ativo, respectivamente. As paisagens culturais associativas 

correspondem ao espaço físico que dá suporte às práticas culturais, como rituais sagrados 

ou artísticos32. É nestas últimas que reside o direito dos povos indígenas da região. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) incorporou 

a paisagem cultural ao ordenamento jurídico brasileiro em 2009, considerando-a como: 

“(...) a porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do 

homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas, ou 

atribuíram valores”.33  

Como exemplos da paisagem cultural no Brasil, o IPHAN indica as relações 

entre “o sertanejo e a caatinga, o candango e o cerrado, o boiadeiro e o pantanal, o gaúcho 

e os pampas, o pescador e os contextos navais tradicionais, o seringueiro e a floresta 

 
31 UNESCO. Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. 

1999. 
32 FIGUEIREDO, Vanessa Gayego Bello. Da tutela dos monumentos à gestão sustentável das paisagens 

culturais complexas: inspirações à política de preservação cultural no Brasil. Tese (Doutorado – área de 

concentração: planejamento urbano e regional) – FAUUSP. São Paulo, 2014. 
33 IPHAN. Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009. Estabelece a chancela da Paisagem Cultural brasileira. 

Disponível em:  http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Portaria_127_de_30_de_Abril_de_2009.pdf.  

about:blank
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amazônica”34. A paisagem existe independentemente da chancela, mas à chancela caberia 

reconhecer seu valor cultural e originar um Plano de Gestão para a preservação dos 

valores envolvidos, com o acompanhamento periódico realizado pelo IPHAN. Um 

documento elaborado no âmbito do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS), em 2009, permite vislumbrar algumas destas possibilidades de paisagens 

culturais: 

 
O termo ‘paisagem cultural’ abrange uma grande variedade de 
manifestações interativas entre o homem e seu ambiente natural. As 

paisagens culturais, muitas vezes, refletem técnicas específicas de 

utilização sustentável das terras, tendo em conta as características e os 
limites do ambiente natural em que estão estabelecidas assim como uma 

específica relação espiritual com a natureza. A proteção de paisagens 

culturais pode contribuir para técnicas modernas de uso sustentável e o 

desenvolvimento da terra ao mesmo tempo conservando ou melhorando 
os valores naturais da paisagem. A existência permanente de formas 

tradicionais de utilização de terras sustenta a diversidade biológica em 

muitas partes do mundo. A proteção da paisagem cultural tradicional, 
portanto, é útil para a manutenção da biodiversidade.35  
 

A proteção das paisagens culturais é útil não apenas à manutenção da 

biodiversidade, mas também da sociodiversidade aliada àquela. A paisagem cultural 

brasileira é o reflexo da interação dos seres humanos com o meio natural, é justamente 

esta ligação de interdependência entre as gentes e a natureza.  

Ainda, a percepção das paisagens é permeada de subjetividades. Enquanto a 

porção material pode ser percebida a partir de sua configuração espacial, produzida ou 

não pelo ser humano, a porção imaterial das paisagens está vinculada à sua dimensão 

social. Nisso as paisagens se aproximam dos lugares36.  

O lugar integra a categoria de patrimônio imaterial, nos termos da Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial: 

 
Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, 

representações, expressões, conhecimento e técnicas, junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhe são associados, que as 

 
34 IPHAN. Paisagem cultural. Org. Maria Regina Weissheimer. Brasília, 2009, p. 13. Disponível em:  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Livreto_paisagem_cultural.pdf.. 
35 UNESCO; ICOMOS. World Heritage Cultural Landscape. Paris: UNESCO, 2009. p. 9. Disponível em: 

http://whc.unesco.org. Acesso em 24 jun 2020. 
36 NÓR, Soraya. O lugar como imaterialidade da paisagem cultural. Paisagem e Ambiente: ensaios, n. 

32. São Paulo, 2013. p. 119-128. 

about:blank
about:blank


                                        

18 
 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural37.  

 

Ele é constituído pelos laços sociais comunitários, pelos locais de reprodução 

de práticas culturais coletivas, com trocas materiais e simbólicas. Por isso, para definir 

um lugar como bem cultural imaterial são considerados os aspectos físicos e sociais, o 

ambiente e a cultura, as pessoas e seu modo de vida. O lugar, exatamente como a 

paisagem, pressupõe a superação da separação entre cultura e natureza e materialidade e 

imaterialidade. Não há como dissociar tais elementos, porque é o conjunto deles que 

forma o bem cultural38. Daí se falar em lugares de memória associados à prática da 

mascreação, como aqueles mencionados acima (Salto Utiariti, o Rio Papagaio, a Ponte de 

Pedra, o Barreiro e o Salto Marikiyalu). 

O lugar é, portanto, uma escala espacial, que permite que a comunidade se 

reconheça e se defina por meio dele. Não é um suporte neutro, está ligado às 

subjetividades da comunidade e as pessoas guardam com ele uma relação de afeto. Nas 

palavras de Soraya Nór: “Guardamos os lugares em nossas lembranças e emoções, 

podemos identificá-los com afetos e experiências de vida, o que faz com que os lugares 

compareçam na formação complexa das personalidades humanas”39. 

Simultaneamente, o lugar é construído a partir das práticas culturais e da 

memória da comunidade, e detém sua identidade própria, o chamado “espírito” do lugar. 

Compreender a existência do espírito do lugar auxilia na compreensão da categoria de 

paisagem cultural40. 

 

No âmbito da paisagem cultural, entendemos ser pertinente identificar 

e compreender o lugar e seu “espírito” por meio do reconhecimento dos 

componentes materiais e imateriais que os caracterizam. Estes podem 
ser essenciais para a preservação da identidade das comunidades que 

tenham produzido espaços e práticas culturais transmitidos através de 

gerações41 
 

 
37 UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 2003. Disponível em: 

<https://ich.unesco.org/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf>.  
38 NÓR, Soraya. O lugar como imaterialidade da paisagem cultural. Paisagem e Ambiente: ensaios, n. 

32. São Paulo, 2013. p. 119-128. 
39 Ibidem. p. 123 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 123.  
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O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) se manifestou 

no seguinte sentido: 

 

O espírito do lugar oferece uma compreensão mais abrangente do 

caráter vivo e, ao mesmo tempo, permanente de monumentos, sítios e 

paisagens culturais. Supre uma visão rica, mais dinâmica e abrangente 

do patrimônio cultural.  O espírito do lugar existe, de uma forma ou de 
outra em praticamente todas as culturas do mundo e é construído por 

seres humanos em resposta às suas necessidades sociais. As 

comunidades que habitam o lugar, especialmente quando se trata de 
sociedades tradicionais, deveriam estar intimamente associadas à 

proteção de sua memória, vitalidade, continuidade e espiritualidade 42. 

 

O espírito do lugar é a essência de sua imaterialidade. Por isso é que um lugar 

com espírito pode ser considerado bem cultural, integrando a noção de patrimônio. Sobre 

as paisagens, tem-se que “a noção de ‘espírito do lugar’ confere o caráter ao mesmo tempo 

vivo e permanente às paisagens culturais”43. Para compreender o espírito do lugar, há de 

se ouvir os povos da região. O Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira 

fornece alguns apontamentos neste sentido, mas que necessitam aprofundamento com a 

participação dos povos. Os estudos independentes aqui citados, e incluídos ao final desta 

Representação na forma de anexos, contribuem, mas não esgotam a análise sobre o 

diverso patrimônio cultural existente na Bacia do Rio Juruena, especialmente no Rio 

Arinos.  

Tudo o que foi dito até aqui poderia ser melhor explicado a partir das 

vivências dos povos que ocupam a região da Bacia do Rio Juruena. Ainda que se 

desconsiderasse toda a construção teórica sobre patrimônio, as definições sobre paisagens 

culturais e os debates acerca da existência de um espírito do lugar para o reconhecimento 

de seu valor cultural e imaterial, ao olhar para a prática desses povos pode-se identificar 

todos esses elementos, despidos de formulações próprias à racionalidade moderna.  

 

(...) não podemos interpretar os mapas nativos (não modernos) do social 

e do biológico nos termos de nossos conceitos da natureza, da cultura e 

da sociedade. Para começar, para muitos grupos indígenas e rurais, “a 
‘cultura’ não fornece uma quantidade particular de objetos com os quais 

se possa manipular ‘a natureza’ [...] a natureza não se ‘manipula’”. A 

 
42 ICOMOS. Declaração de Québec. Sobre a preservação do “spiritu loci”. 2008. Disponível em: 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA16_Quebec_Declaration_Final_PT.pdf.  
43 NÓR, Soraya. O lugar como imaterialidade da paisagem cultural. Paisagem e Ambiente: ensaios, n. 

32. São Paulo, 2013. p. 125. 
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“natureza” e a “cultura” devem ser analisadas, portanto, não como entes 
dados e présociais, e sim como construções culturais, se é que 

desejamos determinar seu funcionamento como dispositivos para a 

construção cultural, da sociedade humana, do gênero e da economia.44  

 

Assim, para os povos da região: 

 

(...) cotidianamente o Juruena tem lhes garantindo as condições 

fundamentais para a manutenção do seu modo de vida. Ele é caminho 

para aqueles que se deslocam, é diversão para as crianças e adultos, é 
lugar de limpeza e cuidado com os corpos, é fonte de alimento para 

todos. O Juruena é um sujeito político que precisa emergir no cenário 

nacional, para que mais pessoas possam ouvir sua silenciada voz45. 

 

O que deve ser protegido é o conjunto vivo e dinâmico que envolve os povos 

da mesma forma que abarca seus rituais, tradições, suas histórias e memória. Este 

conjunto não se desvincula das águas dos rios, nem de qualquer bicho dentro ou fora da 

água. Considera cada pedra como a uma montanha, e cada ser como a uma pedra.  

 

Para os povos indígenas desta região, a memória se materializa nas 

paisagens do Juruena. Trata-se dos seus locais sagrados, seus templos 
cravados nas matas, nas águas e nos acidentes geográficos. Cada um 

destes marcos constitui a evidência de um passado que interliga as 

pessoas aos seus territórios de origem46. 

 

As paisagens da região abrigam todo o conhecimento ancestral sobre quem 

são enquanto povos, sobre quem é o outro, os brancos, e sobre a origem de toda a 

humanidade. Para os Rikbaktsa, por exemplo, uma anta sedenta foi responsável pela 

formação do Juruena e de seus afluentes. Na busca por água, encontrou uma pequena 

poça e a pisoteou até brotarem as fontes de todos os rios47.  

Para muitos povos da região, os seres humanos viviam no patamar 

subterrâneo, dentro de uma pedra localizada na cabeceira do rio Sucuruiná, afluente da 

margem direita do rio Juruena. Após a saída da pedra, os humanos ancestrais foram 

modificando as paisagens, tornando-as habitáveis e abundantes em recursos para as 

 
44 ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-desenvolvimento? 

In. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos 

Aires: CLACSO, 2005, p. 71. 
45 OPAN. Paisagens ancestrais do Juruena. Cuiabá: OPAN, 2019. p. 17. 
46 Ibidem. 
47 OPAN. Paisagens ancestrais do Juruena. Cuiabá: OPAN, 2019. 
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gerações seguintes. A cada povo foi destinado seu lugar, em um pacto social coletivo. Os 

únicos que romperam o pacto foram os brancos, retornando pela invasão colonial, 

invadindo e violentando os territórios de outros povos48  49. 

O uso do território por parte desses povos não tem um vínculo de utilidade, 

como poderia pensar a sociedade não indígena, mas estão conectados a esta terra, a estas 

paisagens, por marcas ancestrais que permitem a sua continuidade enquanto povo. A 

paisagem cultural é, portanto, constitutiva do território indígena.  

 

Cada igarapé tem um nome, e esse nome é invocação de outros seres, 
dos seus parentescos, das narrativas mais antigas que chegam em nossa 

memória. Isso que dá sentido para chamar a terra de mãe, porque ela 

não é uma coisa; não é uma gleba, um lote, um terreno, uma fazenda. 
Por mais que eles tentem transformar em estoque fundiário, tirar o 

sentido de vida que a terra tem, essa gente que nasceu na terra, e tem a 

memória da terra não aceita isso. Esperneia, morre, continua 

reaparecendo em outros termos, mas continua lutando e berrando, 
dizendo que aquilo é a mãe terra50.  

 

De acordo com a Convenção 169 da OIT, os governos dos países signatários 

devem respeitar a “importância especial que para as culturas e valores espirituais dos 

povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios”51. Isto porque o 

território é essencial à sua existência enquanto povo.  

Por isso, defender o patrimônio cultural dos Apiaká, Bakairi, Enawenê Nawê, 

Kayabi, Manoki, Myky, Munduruku, Nambikwara, Paresi, Rikbaktsa, Tapayuna e 

isolados52 é também proteger a sua existência enquanto povo. Embora tais direitos 

estejam imbricados e a proteção de um deles passe pela defesa dos demais, cada um 

possui fundamentação e raízes próprias no Direito brasileiro e internacional. O direito a 

ser povo e a possuir um território são direitos coletivos, próprios de cada povo indígena. 

De outro lado, a defesa do patrimônio cultural é um direito fundamental de titularidade 

 
48 OPAN. Paisagens ancestrais do Juruena. Cuiabá: OPAN, 2019. 
49 Aqui reside também a importância do Barreiro, enquanto lugar de memória para os Manoki.  
50 KRENAK, Ailton. Potência do Sujeito Coletivo – Parte I, Revista Periferias. Disponível em : 

http://imja.org. br/revista/materia/a-potenciado-sujeito-coletivo-parte-i/) 
51 Artigo 13 da Convenção 169 da OIT. 
52 Ver sobre isolados: BIGIO, Elias. Povos indígenas isolados em Mato Grosso: análise das pressões e 

ameaças sobre as terras indígenas onde há registro da presença de povos indígenas isolados e de recente 

contato no estado de Mato Grosso. Cuiabá, MT: Operação Amazônia Nativa, 2021. Disponível em: 

https://amazonianativa.org.br/2021/12/03/povos-indigenas-isolados-em-mato-grosso/ 
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difusa, ou seja, os titulares desse direito são todos os indivíduos abarcados pela proteção 

da Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

(...) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

representou um marco evolutivo em termos de reconhecimento e 

proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu-se, a 

nível constitucional expresso, a necessidade de tutelar e salvaguardar o 
patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de terceira 

geração, isto é, de titularidade difusa, não individualizado, mas 

pertencente a uma coletividade53. 

 

A Constituição de 1988 impõe a todas as esferas da federação o dever de 

cuidado e promoção do patrimônio cultural brasileiro:  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: (...) III – proteger os documentos, as obras e 

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

 

(...) 

 
Artigo 216 (...) §1º O poder público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. 

 

É esta a tutela reconhecida também pelas normas internacionais de proteção 

ao patrimônio, como a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural, ratificada pelo Decreto 80.978/1977: 

 

Artigo 4º. Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá 

reconhecer que a obrigação   de   assegurar   a   identificação, protecção, 

conservação, valorização   e   transmissão às gerações futuras do 
património cultural e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e situado no 

seu território constitui obrigação primordial.  Para tal, deverá esforçar-

se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos 
disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência e a cooperação 

internacionais de que possa beneficiar, nomeadamente no plano 

financeiro, artístico, científico e técnico. 

 
Artigo 5º. Com o fim de assegurar uma protecção e conservação tão 

eficazes e uma valorização tão activa quanto possível do património 

 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. Na Ação Cível Originária 1.966 Amazonas, Relator 

Ministro Luz Fux. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14120682 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14120682
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cultural e natural situado no seu território e nas condições apropriadas 
a cada país, os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão na 

medida do possível por: (...) d) Tomar as medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas e financeiras adequadas para a identificação, 
protecção, conservação, valorização e restauro do referido património;  

 

Dada a importância da proteção do patrimônio cultural e a fragilidade dos 

bens culturais, sua defesa pode ser pleiteada inclusive judicialmente, para a prevenção de 

atos lesivos e de danos à coletividade. Assim, o reconhecimento de que determinado bem 

possui valor cultural não é privativo do Poder Legislativo ou do Executivo, mas pode ser 

alcançado pelo Poder Judiciário. Este é o entendimento a partir da leitura da Lei 4.717, 

de 29 de junho de 1965, que regula a ação popular e da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, 

que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico, sobretudo quando interpretadas à luz da Constituição de 1988. 

 
Fica claro, no exame da legislação, que tanto se protege o patrimônio 

público tombado como o não tombado. Em caso de tombamento, temos 

proteção administrativa especial.  Sempre que o legislador, por qualquer 
razão, quis exigir tombamento, ele o explicitou claramente. Na Lei 

7.347/85, entretanto, o legislador não limitou a proteção jurisdicional 

de valores culturais apenas aos bens tombados — e seria rematado 
absurdo se o fizesse. Afinal, nada impede que um bem tenha acentuado 

valor cultural, mesmo que ainda não reconhecido ou até mesmo se 

negado pelo administrador; quantas vezes não é o próprio administrador 
que agride um bem de valor cultural?! 

 

O tombamento, na verdade, é um ato administrativo complexo: de um 

lado, declara ou reconhece a preexistência do valor cultural do bem; de 
outro, constitui limitações especiais ao uso e à propriedade do bem. 

Quanto ao reconhecimento em si do valor cultural do bem, o 

tombamento é ato meramente declaratório e não constitutivo desse 
valor; pressupõe este último e não o contrário, ou seja, não é o valor 

cultural que decorre do tombamento54.  

 

Por isso mesmo, em recente julgado o Ministro Gilmar Mendes, ao interpretar 

o §1º do artigo 216 da Constituição Federal, afirmou que o Poder Judiciário pode e deve 

atuar no reconhecimento de patrimônio cultural, visando à sua promoção e proteção, 

confirmando o que já vinha sendo debatido nos tribunais estaduais55. 

 
54 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo (meio  ambiente,  consumidor  e 

patrimônio  cultural). 3ª Edição. São  Paulo: RT, 1991, p. 85-86 
55 Ver Apel. Cív. n. 19.539-5 – Capivari – 1ª Câm. De Direito Público – Rel. Scarance Fernandes – 

19.5.1988 – v. u.;  Apel. Cív. n. 97.001063-0 – 3ª Câm. Cív. do TJSC – Criciúma – Rel. Des. Silveira Lenzi 
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No caso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o alcance do 
termo “Poder Público”, previsto no §1º do artigo 216 da CF, abrange 

não só o Poder Executivo, mas também os Poderes Legislativo e 

Judiciário, em todas as esferas de atuação estatal (municipal, estadual e 
federal) no mister constitucional de promover e proteger o patrimônio 

cultural brasileiro. (...) Dessa forma, a promoção e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro não está restrita à atividade discricionária 

do Poder Executivo, cabendo aos demais Poderes em todas as suas 
esferas federativas, como no presente caso de omissão administrativa, 

em declarar o reconhecimento do valor histórico, artístico, paisagístico, 

turístico, cultural ou científico de bem, individual ou coletivamente 

considerados, que impõem ser preservados56.  

 

O que impele o Judiciário a atuar, nestes casos, é a possibilidade de dano aos 

bens culturais em questão. Para a proteção do patrimônio cultural ameaçado há remédios 

próprios, como a ação civil pública e a ação popular. Rui Richter afirma que: 

 

Assim, se o Poder Executivo e o Poder Legislativo omitirem-se na 

preservação e acautelamento de determinado bem ou de um conjunto 
de bens de valor cultural, a iminência de sua destruição, deterioração 

ou mutilação exige a possibilidade de remédios jurídicos à disposição 

da sociedade civil e do cidadão para invocar a tutela do Poder 

Judiciário, buscando decisão judicial como outra forma de 
acautelamento e preservação do patrimônio cultural. Estes instrumentos 

imprescindíveis são a ação civil pública e a ação popular, que mais irão 

contribuir para atingir os fins para as quais foram concebidas se 
interpretadas pelos profissionais do Direito como o mesmo sentido de 

garantia de acesso à ordem jurídica justa que inspirou estas criações.57 

 

É certo que há diversas outras práticas ameaçadas pela construção da UHE 

Castanheira, que compõem o patrimônio cultural dos povos da região. Todas elas devem 

ser protegidas pelo Estado, se não administrativa, judicialmente. Ainda que fosse 

realizado um estudo mais amplo e aprofundado do que o apresentado no EIA, talvez não 

 
– J. 24.8.1999; Ag. In. n. 599327285 – 4ª C. Cív. Do TJRS – Porto Alegre – Rel. Des. Vasco Della Giustina 

– J. 19.4.2000; TJMG – Ag. 000.335.443-8/00 – 7ª Câm. Cív. – Rel. Des. Wander Marotta – J. 5.5.2003; 

TJGO; DGJ 437259-27.2008.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; DJGO 

16/12/2011; Pág. 223. 
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 1.099.660 Paraná, Relator 

Ministro Gilmar Mendes. Data de julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de publicação: DJe-219 

09-10-2019. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768219297/agreg-no-recurso-

extraordinario-agr-re-1099660-pr-parana-5007442-7520134047000/inteiro-teor-768219307?ref=serp.  
57 RICHTER, Rui Arno. Meio Ambiente Cultural – Omissão do Estado e Tutela Judicial. Curitiba. Juruá. 

2003. p. 140 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768219297/agreg-no-recurso-extraordinario-agr-re-1099660-pr-parana-5007442-7520134047000/inteiro-teor-768219307?ref=serp
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768219297/agreg-no-recurso-extraordinario-agr-re-1099660-pr-parana-5007442-7520134047000/inteiro-teor-768219307?ref=serp
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fosse possível identificar todos os bens culturais a serem atingidos, mas seriam 

localizadas técnicas particulares dos povos da região e tradições ligadas aos lugares 

habitados. O fato é que o dano é iminente e irreparável, não apenas ao patrimônio cultural 

dos povos indígenas aqui mencionados, mas a outras comunidades que habitam a região 

e também possuem seus modos de vida conectados ao uso que fazem do território e suas 

histórias e memória se confundem com as paisagens culturais moldadas por essa vivência.  

  

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto e considerando que:  

 

● A UHE Castanheira faz parte de um projeto de desenvolvimento proposto para a 

região da bacia hidrográfica do Juruena, que envolve ainda a construção de outras 

165 centrais hidrelétricas, além da exploração mineral e madeireira. Este projeto 

viola direitos coletivos e os povos a serem afetados não estão sendo devidamente 

consultados, tampouco foram consideradas as formas próprias de cada um destes 

povos de viver, de se conceber e se organizar coletivamente.  

● O Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

devem ser instrumentos de avaliação ampla dos impactos socioambientais que 

podem advir da implantação do empreendimento, bem como de mitigação destes 

impactos. Apesar disso, o EIA da UHE Castanheira, ao tratar do patrimônio 

cultural nas Áreas de Influência Direta e Indireta da barragem desconsidera 

completamente as formas de viver, criar e fazer, as técnicas, artes e ciências dos 

povos indígenas da região, seus lugares e paisagens culturais. O EIA concebe os 

povos indígenas como parte do passado e os programas de gestão são voltados ao 

resgate do patrimônio arqueológico – não para comprovar a ancestralidade da 

ocupação indígena, mas para resguardar a cultura como se imutável fosse. O 

Programa de Gestão de Bens Tombados, Valorados e Registrados não prevê meios 

de promoção e proteção dos bens culturais imateriais não registrados oficialmente. 

O RIMA trata o patrimônio cultural de forma breve e simplória, 

subdimensionando ainda mais os impactos analisados pelo EIA.  
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● A proteção do patrimônio cultural é um direito fundamental de caráter difuso, ou 

seja, não possui titularidade individual, mas pertence a toda a coletividade 

formadora da sociedade brasileira. É, portanto, direito-dever de todos os 

brasileiros que se preserve o patrimônio cultural, inclusive indígena.  

● Este patrimônio é composto por diversas práticas, técnicas e conhecimentos 

tradicionais. Foram citados dois exemplos que, embora não registrados, 

constituem bens culturais e é dever do Estado, em todas as esferas da federação e 

por qualquer dos três Poderes, protegê-los: a mascreação e o Tutãra.  

● Os povos indígenas possuem direitos coletivos não somente às terras indígenas 

demarcadas, mas ao uso de todo o território que ocupam e necessitam para a 

reprodução de sua cultura, para a perpetuação destas práticas, técnicas e 

conhecimentos. Esta proteção está necessariamente ligada ao direito de existir 

enquanto povo.  

● As paisagens também integram o patrimônio cultural, são as chamadas paisagens 

culturais. Sua proteção está respaldada pelo direito interno brasileiro, assim como 

pelos acordos internacionais firmados. Para os povos indígenas da região, as 

paisagens são a materialidade de todo o conhecimento ancestral e constituem tanto 

seu território, quanto a própria essência do ser povo.  

● É dizer que ser Rikbaktsa passa pelo uso do Tutãra, que só pode ser confeccionado 

a partir da coleta das conchas do Tutãratsik, “água de concha”, o Rio Arinos. É o 

mesmo rio onde se pretende implantar a UHE Castanheira.  

● É dizer também que sem a pesca dos tracajás durante o período de seca, que é 

realizada rio acima do local onde se pretende construir a barragem, os Apiaká, os 

Munduruku e os Kayabi podem conseguir outros alimentos para o corpo, mas não 

para a alma. Podem os Apiaká ser Apiaká sem o ritual que envolve os tracajás? 

Talvez, porque a cultura é mutável e dinâmica, mas teriam que se reinventar e 

deixariam pedaços de si pelo caminho. Há danos irreversíveis e irreparáveis ao 

patrimônio cultural. É o próprio povo quem deve definir seus rumos e tecer os fios 

de sua história, é isto que quer dizer o direito à autodeterminação, previsto na 

Constituição Federal de 1988, na Convenção 169 da OIT e na Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

● A construção deste e de outros empreendimentos hidrelétricos na região violaria 

direitos difusos e coletivos, previstos nas normas internas e em acordos 
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internacionais firmados pelo Brasil. A construção da UHE Castanheira é uma 

ofensa a direitos fundamentais de terceira geração (direito ao patrimônio cultural), 

à coletividade brasileira e, principalmente, aos direitos dos povos indígenas e de 

outras comunidades tradicionais. 

● A proteção destes direitos, de outro lado, é dever do Estado e pode ser suscitada 

inclusive pelo Poder Judiciário, quando silentes o Poder Legislativo e o Executivo. 

Isto já foi afirmado na legislação pátria e em inúmeros julgados, e confirmado em 

recente interpretação da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal.   

● O Ministério Público tem como funções institucionais: promover o inquérito civil 

e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, conforme a 

Constituição Federal de 1988. 

 

Ao tempo em que reitera todos os pedidos já contemplados pela 

Representação protocolada em novembro/2019, REQUER ainda ao Ministério Público 

Federal e ao Ministério Público Estadual do Mato Grosso que acionem medidas para: 

 

i) O arquivamento definitivo do empreendimento da UHE Castanheira, dados 

os levantamentos de seus impactos gravíssimos, insanáveis e irreversíveis, 

especialmente com relação às consequências sobre povos indígenas e seus 

territórios; 

ii) A apuração de responsabilidades por violações a direitos no âmbito do 

planejamento do referido empreendimento. Apurar, especialmente, a ocultação 

dos impactos já identificados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) durante a 

elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); 

iii) A suspensão imediata das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos 

concernentes aos aproveitamentos hidrelétricos planejados e em fase de 

licenciamento na Bacia do Juruena, por prazo indeterminado, bem como a 

suspensão dos respectivos processos de licenciamento, também por prazo 

indeterminado, até que sejam sanadas as ilegalidades apontadas. 
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Alternativamente, caso seja dado prosseguimento ao licenciamento ambiental 

da UHE Castanheira e demais projetos previstos para a região, REQUER a atuação do 

Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual do Mato Grosso para:  

 

i) A realização de consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas e 

quaisquer outras comunidades tradicionais identificadas na região, das 

quais é necessário o consentimento para a continuidade de quaisquer estudos 

e/ou projetos que possam impactar seus territórios e seu modo de vida;  

ii) Caso haja o consentimento dos povos e comunidades, a complementação do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com um aprofundamento do item 

sobre patrimônio cultural, considerando os modos de criar, viver e fazer dos 

povos indígenas, suas formas de expressão, suas criações científicas, artísticas 

e tecnológicas, suas obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais, bem como os sítios que 

possuam valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e 

científico nas suas culturas. 

iii) O reconhecimento das paisagens do Rio Arinos e adjacentes como 

essenciais à cultura dos povos Apiaká, Kayabi, Manoki, Munduruku, 

Nambikwara, Paresi, Rikbaktsa, Tapayuna e isolados, na modalidade de 

paisagens culturais. Além do reconhecimento de outros elementos que 

compõem o patrimônio cultural destes povos, como a prática de 

mascreação e o uso do Tutãra.  
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Resumo técnico - representação UHE Castanheira 

 

Com os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de Componente Indígena (ECI) incompletos, 

a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) busca a licença prévia do empreendimento na 

SEMA/MT (Secretaria de Estado do Meio Ambiente do estado de Mato Grosso), no processo 

de licenciamento instaurado em 2012. Os estudos desconsideram aspectos fundamentais para 

a sobrevivência, bem viver e proteção da cultura dos povos originários que habitam a região 

noroeste de MT. O EIA desconsidera o impacto ao território do povo Tapayuna e evidências 

de isolados. 

 

Projetada para ser construída no Rio Arinos, um dos principais afluentes do Rio Juruena, a 

UHE Castanheira é apenas uma entre outras 165 centrais hidrelétricas planejadas para a região 

da bacia hidrográfica do Juruena, onde proliferam também requerimentos de exploração 

mineral e madeireira, que colocam em cheque a vida, territórios e o patrimônio cultural dos 

povos que ali vivem.  

 

A mortandade de peixes, a piora na qualidade da água e a potencialização dos conflitos sobre 

a pesca já existentes na região são alguns dos impactos que devem ocorrer caso a UHE venha 

a operar no Rio Arinos, um dos rios com maior diversidade e quantidade de ictiofauna na bacia 

hidrográfica. Esse rio vem sendo impactado há alguns anos pelo monocultivo de soja e cana-

de-açúcar, além da extração de madeira e minerais.  

 

Para gerar uma potência de até 140 megawatts – menos de um 1% do total de energia 

consumida no estado do Mato Grosso – a UHE Castanheira poderá inundar uma área de 9.470 

hectares, se estendendo por 67 quilômetros afetando Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto 

dos Gaúchos. 

 

Ressalta-se que a cultura material e imaterial dos povos, que compõem paisagens culturais 

Apiaká, Bakairi, Enawenê, Kayabi, Manoki, Munduruku, Myky, Nambikwara, Paresi, 

Rikbaktsa, Tapayuna e isolados não estão devidamente consideradas nos estudos de impacto 

do projeto. Segundo análises feitas pela Operação Amazônia Nativa (OPAN), o EIA da UHE 

Castanheira, ao tratar do patrimônio cultural nas Áreas de Influência Direta e Indireta da 

barragem “desconsidera completamente as formas de viver, criar e fazer, as técnicas, artes 

e ciências dos povos indígenas da região, seus lugares e paisagens culturais.” 

 

São assim ignoradas práticas culturais como a Festa do Tracajá, importante ritual feito pelos 

Apiaká, que consiste na caça de um animal importante tanto para a alimentação do corpo quanto 

da alma. Outro elemento cultural descartado pelo EIA é a coleta das conchas dos bivalves 

(Tutãra) realizada pelas mulheres Rikbaktsa nas praias do rio Arinos, no período de seca, para 

a confecção de adornos cerimoniais, utilizados em casamentos, por exemplo. Panelas de barro 

são também produzidas pelas mulheres indígenas a partir da disponibilidade da mesma concha 

ameaçada de extinção caso a UHE saia do papel.  

 



Sem um adequado dimensionamento dos impactos dessa cadeia de empreendimentos para a 

bacia do Juruena, fica impossibilitada também a real dimensão dos impactos sobre paisagens 

culturais, de importância histórica para diversos povos da bacia do Juruena, e atividades 

culturais como a mascreação, realizada pelos indígenas Manoki, Nambikwara, Paresi, 

Rikbaktsa, entre outros. A mascreação é uma técnica de pesca utilizada por povos indígenas 

principalmente na região do Alto Juruena, que consiste em pesca subaquática, com o uso de 

máscara confeccionada pelos próprios pescadores.  

 

Diante de tudo isso, a OPAN ainda avalia que o EIA concebe os povos indígenas como parte 

do passado e o RIMA trata o “patrimônio cultural de forma breve e simplória, 

subdimensionando ainda mais os impactos analisados pelo EIA.” 

 

Cabe ressaltar que o povo Tapayuna não foi mencionado no EIA e tampouco a relevância deste 

local para a sua sobrevivência. Os Tapayuna circulam por toda a região do Alto até o Médio 

Arinos, a importância deste curso d'água é tanta que o Rio Arinos deriva de uma das 

denominações do povo Tapayuna, também conhecido como Arino ou Beiço de Pau, conforme 

pontua o próprio ECI da UHE Castanheira.  

 

Avalia-se, portanto, que o dano será iminente e irreparável, não somente ao patrimônio cultural 

dos povos indígenas aqui mencionados, mas a outras comunidades que habitam a região e 

também possuem seus modos de vida conectados ao uso do território, bem como as suas 

memórias compostas pelas paisagens culturais moldadas por suas vivências.  

 

Proteção às paisagens culturais 

 

As chamadas paisagens culturais, que integram o patrimônio cultural, devem ser protegidas, 

contando com respaldo do direito brasileiro, assim como por acordos internacionais firmados. 

Ocorre que estão invisibilizadas nos estudos feitos pelo empreendedor e com parecer favorável 

do Iphan, sem tampouco considerar os apontamentos acerca de violação ao patrimônio cultural 

constante no ECI.  

 

Para os povos indígenas da região, as paisagens são a materialidade de todo o conhecimento 

ancestral e constituem tanto seu território, quanto a própria essência do ser povo. As paisagens 

integram territórios demarcados ou não, que são ocupados e necessários para a reprodução da 

subsistência, da cultura, incluindo a espiritualidade, além da perpetuação de suas práticas, 

técnicas e conhecimentos. 

 

A falta do reconhecimento das paisagens culturais impede que o próprio povo defina seus 

rumos e sua história, como consagra o direito à autodeterminação, previsto na Constituição 

Federal de 1988, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  

 

Com isso, vê-se que o projeto da Castanheira viola direitos difusos e coletivos, inclusive porque 

os povos a serem afetados não estão sendo devidamente consultados, tampouco foram 



consideradas as formas próprias de cada um destes povos de viver, de se conceber e se 

organizar coletivamente.  

 

A construção da UHE Castanheira é ainda uma ofensa a direitos fundamentais de terceira 

geração (direito ao patrimônio cultural), à coletividade brasileira e, principalmente, aos direitos 

dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Por outro lado, é dever do Estado 

proteger tais direitos e patrimônios, a serem defendidos inclusive pelo Poder Judiciário, assim 

como pelo Poder Legislativo e Executivo.  

 

Por esses motivos, circulamos a Representação em anexo, para convidá-los a aderir em prol da 

mobilização pelo arquivamento do projeto da UHE Castanheira, a apuração de 

responsabilidades por violações a direitos no âmbito do planejamento do referido 

empreendimento, em especial, dos impactos já identificados no EIA durante a elaboração do 

RIMA.  

 

Além disso, contextualizando o projeto da UHE Castanheira em meio a centenas de 

empreendimentos hidrelétricos previstos para a Bacia do Juruena,  requeremos a suspensão 

imediata das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos concernentes aos aproveitamentos 

hidrelétricos planejados e em fase de licenciamento na Bacia do Juruena, bem como a 

suspensão dos respectivos processos de licenciamento, até que sejam sanadas as ilegalidades 

apontadas. Por fim, exigimos a defesa do patrimônio cultural (material e imaterial), vinculados 

às paisagens culturais do Juruena. 

 

Contando com a adesão de sua organização, solicitamos que nos responda até a próxima sexta, 

dia 8 de julho, para encaminhamento do documento aos Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e Ministério Público Federal. 

 

Cordialmente, 

Ricardo da Costa Carvalho 

Indigenista – Operação Amazônia Nativa - OPAN 


