USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ

RELATÓRIO ANUAL UHE MAUÁ – junho 2015 à julho 2016
Licença de Operação no 27.431
PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL - COMPONENTE INDÍGENA

Dezembro de 2016

DADOS DO EMPREENDEDOR

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ: 08.587.195/0001-20
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR ARAÚJO 143; EDIFÍCIO EVERESTE – 19º
ANDAR
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO/UF: CURITIBA/PR
CEP: 80.420-000
TELEFONE: (41) 3028 4300
HOMEPAGE: http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/
CONTATO: Carlos Alberto Gimenez Costa
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador Geral do PBA - CI
TELEFONE: (43) 3345 1967
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA: carlos@usinamaua.com.br

Superintendência Geral: Luiz Fernando Prates de Oliveira
Superintendência Técnica: Paulo Henrique Rathunde
Superintendência Administrativa e Financeira: José Henrique do Rosário Schreiner
Equipe Responsável:
Coordenação Geral do PBA – CI:
-

Carlos Alberto Gimenez Costa – Administrador.

Concepção do relatório:
-

Paulo Roberto Homem de Góes – Antropólogo - Coordenador Geral
até fevereiro de 2016.

Equipe de Consolidação do relatório
-

Paulo Serpa – Antropólogo.

-

Maria Aparecida de Carvalho – Socióloga.

____________________________
Elaboração do relatório:

-

Edinei de Almeida - Engenheiro Agrônomo – Coordenação de
Agronomia

-

Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça – Historiador – TI Mococa e TI
Queimadas

-

Thiago Luiz Ragugnetti Furlaneto - Engenheiro Agrônomo – TI Mococa
e TI Queimadas

-

Diego Campos Arruda Soares – Sociólogo – TI Apucaraninha

-

Antônio Carlos Mendes Parra - Engenheiro Agrônomo – TI
Apucaraninha

-

Maicon Fernandes Marcante – Historiador – TI São Jerônimo e TI
Barão de Antonina

-

Igor Karol Brasileiro de Souza - Engenheiro Agrônomo – TI São
Jerônimo e TI Barão de Antonina

-

Aluizio Carsten – Historiador – TI Laranjinha, TI Ywy Porã e TI
Pinhalzinho.

-

Noberto Takumi Doi - Engenheiro Agrônomo – TI Laranjinha, TI Ywy
Porã e TI Pinhalzinho.

Colaboração Técnica:
-

Jessica Lívio Pedreira – Engenheira Florestal.

-

Aires Junior Silva – Administrador – escritório de Londrina.

Apoio administrativo
-

Valéria Cássia Baptista

SUMÁRIO

1

APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 1

2

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 3

3 HISTÓRICO DO PROCESSO .............................................................................. 6
4.1. Terra Indígena Mococa: Anexo 1
4.2. Terra Indígena Queimadas: Anexo 2
4.3. Terra Indígena Apucaraninha: Anexo 3
4.4. Terra Indígena São Jerônimo: Anexo 4
4.5. Terra Indígena Barão de Antonina: Anexo 5
4.6. Terra Indígena YWY Porã: Anexo 6
4.7. Terra Indígena Laranjinha: Anexo 7
4.8. Terra Indígena Pinhalzinho: Anexo 8

4

RELATÓRIOS DAS TERRAS INDÍGENAS: PERÍODO 2015-2016 ................... 13

5

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO
TIBAGI ................................................................................................................ 14

6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA ............................................ 15
6.1 SUBPROGRAMA EFEITOS SOBRE A FAUNA DE VERTEBRADOS
TERRESTRES .................................................................................................. 15
6.2 SUBPROGRAMA DE INVENTÁRIO, MONITORAMENTO E MANEJO DA
ICTIOFAUNA. ................................................................................................... 15
7

STATUS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PBA-CI ........................................ 16

8

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO DO PBACI ........................................................................................................................ 18

1
1

APRESENTAÇÃO

O presente relatório referente ao período de julho de 2015 a julho 2016 visa
apresentar o status da execução das ações de compensação desenvolvidas pelo
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, constituídas no PBA-CI, voltadas para
as Terras indígenas integrantes do licenciamento ambiental da UHE Mauá, localizada
no Paraná.
As ações são desenvolvidas por equipes técnicas responsáveis por cada
Terra Indígena e coordenadas, até o período de fevereiro de 2016, pelo antropólogo
Paulo Góes, e a partir de então pelo administrador Carlos Alberto Gimenez Costa.
Para apoiar as equipes técnicas na elaboração e consolidação do presente relatório o
CECS contratou dois técnicos, Paulo Serpa, antropólogo e Maria Aparecida de
Carvalho, socióloga.
Tendo em vista a não realização de atividade de campo pelos dois novos
técnicos, a elaboração e a consolidação do relatório apoiou-se nas leituras de
relatórios anteriores, nos relatos produzidos pelas equipes técnicas referentes ao
período abrangido pelo relatório, em conversas e reuniões com as equipes
responsáveis por cada terra indígena e nos conhecimentos e experiências
acumulados por eles.
Em reuniões realizadas com representantes do consórcio e das equipes
técnicas acordou-se que este relatório manteria o formato do relatório anterior (20142015) e que a participação dos novos contratados compreenderia a leitura dos
relatórios elaborados pelos técnicos, realizando, caso necessário, correções
ortográfico-gramaticais e apresentando sugestões de mudanças do estilo dos textos
de forma a facilitar a compreensão dos leitores, ficando a critério do técnico aceitar ou
não as sugestões de mudança.
Vale também destacar que consta do presente relatório, em todos os
programas e subprogramas, um item denominado de ‘análise crítica‘, sob a forma de
um breve resumo das atividades realizadas no período de 2012/2015. Estes resumos
foram realizados pelos técnicos Paulo Serpa e Maria Aparecida de Carvalho, apoiados
no relatório anterior (4o relatório) já protocolado na FUNAI. Os resumos visam informar
o leitor sobre o desenvolvimento das ações previstas no período de forma orientar a
leitura do presente relatório.
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Os relatórios de cada Terra Indígena encontram-se em anexo e buscam
apresentar ao leitor um detalhamento da execução das ações conforme os relatos dos
técnicos responsáveis.
Visando aprofundar a avaliação do processo de execução do PBA-CI e,
assim, iniciar o rastreamento mais detalhado do status do cumprimento das ações
previstas nas Terras Indígenas, bem como, preparar uma apresentação dessa
execução junto às comunidades indígenas atendidas, foi elaborada a planilha de
acompanhamento da execução das ações, tendo como referência os objetivos gerais
associados às ações dos programas e subprogramas que constituem o PBA-CI.
O produto apresentado sob a forma de planilha, que servirá de referência para
a avaliação do PBA-CI após os cinco anos de sua execução, trata-se, ainda, de uma
primeira aproximação no sentido de identificar as dificuldades, os avanços e a
necessidade de redirecionar ações previstas nos programas e subprogramas de cada
Terra Indígena.
Vale destacar, também, que os Programas de Monitoramento da Qualidade
da Água do rio Tibagi e de Monitoramento da Fauna integram o presente relatório e
correspondem

a

relatórios

específicos

especializadas contratadas pelo CECS.

elaborados

por

outras

empresas
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2

INTRODUÇÃO

O processo de licenciamento ambiental da UHE Mauá contempla ações em
oito (8) Terras Indígenas localizadas em seis municípios no Estado do Paraná.
Municípios

Terras Indígenas

Bacia Hidrográfica

Ortigueira

Mococa

Tibagi

Queimadas

Tibagi

Tamarana

Apucaraninha

Tibagi

São Jerônimo da Serra

São Jerônimo

Tibagi

Barão de Antonina

Tibagi

Ywy Porã

Laranjinha

Laranjinha

Laranjinha

Pinhalzinho

Cinzas

Abatiá / Santa Amélia / Tomazina

Assim, o presente documento tem por objetivo relatar o andamento do Projeto
Básico Ambiental do Componente Indígena (doravante PBA-CI) referente ao processo
de licenciamento da UHE Mauá após 48 meses do início da execução das atividades
do projeto.
O referido PBA-CI segue as orientações dos Estudos Socioambientais nas
Terras Indígenas de Queimadas e Mococa que atenderam ao Termo de Referência
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – Ofício nº 235/CMAM/CGPIMA/2006, tais
estudos foram detalhados em uma Matriz de Impactos que foi aprovada pela FUNAI
e posteriormente apresentada nas Terras Indígenas. Para cada impacto oriundo da
UHE Mauá nas respectivas Terras Indígenas, foram indicadas medidas de mitigação,
apoio ou compensação.
Considerando os estudos prévios, as orientações institucionais e a
participação indígena, o PBA-CI é constituído por oito programas e treze
subprogramas voltados tanto aos aspectos ambientais quanto aos aspectos
socioculturais ensejados pela interface empreendimento/comunidades indígenas.
Tais Programas foram aprovados pela FUNAI em 25 de maio de 2012 através do
Ofício nº 340/2012/DPDS-FUNAI-MJ.
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Vale ressaltar que alguns dos Programas atendem Terras Indígenas
específicas como o caso das TIs Ywy Porã e Mococa, Apucaraninha e Barão de
Antonina.
Os referidos Programas e Subprogramas visam à mitigação e compensação
dos impactos socioambientais oriundos da construção e operação da UHE Mauá
estando organizados da seguinte maneira:
I-

Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA-CI.
a) Subprograma de Gestão do PBA-CI
b) Subprograma de Articulação interaldeã e institucional do PBA-CI
c) Subprograma de Intercâmbio.

II-

Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas.
a) Subprograma de Agricultura
b) Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação Orgânica
e Criação de Marcas Indígenas.

III-

Programa de Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas.

IV-

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes.

V-

Programa de Fomento a Cultura e Fomento a Atividades de Lazer.
a) Subprograma de Revitalização de Conhecimentos e Atividades
Indígenas Tradicionais
b) Subprograma de Apoio ao Artesanato
c) Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer

VI-

Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas.
a) Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: TIs Mococa,
Apucaraninha e Barão de Antonina
b) Subprograma de Resíduos Sólidos
c) Subprograma de Melhoria da Qualidade da Água da TI Ywy
Porã.

VII-

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Tibagi.

VIII-

Programa de Monitoramento da Fauna.
a) Subprograma Efeitos sobre a Fauna de Vertebrados Terrestres
b) Subprograma de Inventário, Monitoramento e Manejo da Ictiofauna.
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A equipe técnica de consultores responsável pela execução destes programas
entende que o conhecimento dessas informações é absolutamente imprescindível
para o monitoramento por parte da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Ambiental
do Paraná, do Ministério Público Federal, bem como pelas comunidades indígenas e
sociedade em geral.
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3

HISTÓRICO DO PROCESSO

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento UHE Mauá–
construído e operado pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (CECS), no que se
refere à questão indígena, teve início no ano de 2006 com a emissão pela Fundação
Nacional do Índio de um Termo de Referência (TR) para orientação de estudos de
impacto nas áreas indígenas à jusante da barragem, após análise do EIA-RIMA
elaborado pelo CNEC.
O relativo atraso deste processo é devido ao fato de o Estudo de Impacto
Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da UHE Mauá apontar para a
inexistência de impactos em terras indígenas. Conclusão esta que fora alvo de
questionamentos por parte do Ministério Público Federal, o qual em parecer de junho
de 2005 solicitou estudos relacionados aos potenciais impactos da UHE Mauá nas
Terras Indígenas (TI’s) de Mococa e Queimadas. Em 20 de maio de 2006, por meio
do Ofício n° 231/CMAM/CGPIMA, a FUNAI encaminha ao Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) o Termo de Referência (TR) sobre a condicionante indígena para
complementação do EIA/RIMA. Em 10 de outubro de 2006 ocorre o leilão 004/2006
da ANEEL.
Em 05 de fevereiro de 2007 o Instituto Ambiental do Paraná encaminha para
conhecimento e providências do empreendedor o Termo de Referência da FUNAI.
O empreendedor, então, contrata a empresa Lactec (Instituto de Tecnologia
para o Desenvolvimento) para a elaboração dos estudos referente à questão indígena,
sendo o Plano de Trabalho para o referido estudo aprovado na FUNAI em 29 de maio
de 2007.
O mencionado estudo, denominado "Estudos Socioambientais nas Terras
Indígenas de Mococa e Queimadas" foi analisado pela Coordenação Geral de
Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (CGPIMA) e encaminhado ao IAP por meio do
Ofício n° 070/CGPIMA/DAS de 29 de fevereiro de 2008, no qual a CGPIMA solicitou
a complementação dos Estudos encaminhados. Tais complementações foram
apresentadas no segundo semestre de 2009.
Em Recomendação nº001/2005, baseado em Nota Técnica nº 6Parecer/2005 elaborada pela antropóloga Luciana Ramos do Ministério Público
Federal (MPF), o Procurador Geral da República Dr. João Akira Omoto aponta para a
necessidade de inclusão de outras cinco TI’s no processo, a saber, Apucaraninha,
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Barão de Antonina, Laranjinha, Pinhalzinho e São Jerônimo, com presença dos
Kaingang, Guarani, Xokleng e Xetá. Tal inclusão justifica-se pela unidade cultural,
sociológica e histórica destas etnias indígenas das referidas TI’s.
No dia 02 de Setembro de 2009, em Brasília, representantes do Lactec, do
CECS e da FUNAI se reúnem para a retomada das tratativas em relação aos estudos
de impacto e suas complementações e pactuação das próximas ações e etapas. Em
30 de setembro de 2009 (Ofício nº 504/ DAS/ CGPIMA/FUNAI) são realizadas
discussões referentes à análise da Matriz de Impacto das Terras Indígenas da Bacia
do Tibagi – UHE Mauá e sugestões referentes à realização de oficinas para
elaboração dos PBA, fechamento do PBA e oficialização do Termo de Compromisso.
No mês de janeiro de 2010 o CECS contrata um antropólogo (doravante
coordenador de equipe técnica até fevereiro de 2016) para coordenar a elaboração e
execução do Plano Básico Ambiental referente à questão indígena. A partir do mês
de fevereiro de 2010 este profissional inicia um processo de discussão com as
comunidades de Queimadas e Mococa acerca dos estudos realizados pela equipe do
Lactec, com a apresentação das matrizes de impacto e das propostas de medidas
mitigatórias e compensatórias.
Em 11 de março de 2010 é realizada uma reunião no Ministério Público de
Londrina, com a participação das lideranças da TI Mococa e do coordenador de equipe
técnica sobre as propostas indígenas preliminares referentes aos programas de
compensação e mitigação.
Nos dias 30 e 31 de março são apresentadas em reunião com representantes
da FUNAI, Ministério Público Federal e comunidades indígenas de Mococa e
Queimadas, respectivamente, o histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá
e a matriz de impacto elaborada pelo Lactec. Entre 10 e 14 de maio foram realizadas
estas reuniões respectivamente nas terras indígenas São Jerônimo, Barão de
Antonina e Apucaraninha.
Como produto da avaliação do MPF acerca das reuniões de explanação da
matriz de impactos e do histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá, em 12
de Abril de 2010, o Ministério Público apresenta a Nota- Antropológica n°07 MPF – 6ª
Câmara de Coordenação e Revisão referente “a importância da participação dos
indígenas que compõem as comunidades impactadas pela UHE- Mauá, no
esclarecimento sobre a matriz de impactos e sobre as medidas voltadas para
mitigação e compensação dos danos”, apontando para a necessidade de realização
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das oficinas referentes à elaboração dos PBA’s em todas as TI’s potencialmente
atingidas pela UHE Mauá.
Em 29 de Abril de 2010 é realizada reunião com a presença de coordenador
da equipe técnica, lideranças Kaingang da TI Mococa e professor Dr. Lúcio Tadeu
Mota do Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória (LAEE) da Universidade
Estadual de Maringá (UEM), sobre as propostas de projetos elaborados pela
comunidade indígena Mococa.
A partir de apontamentos da antropóloga do MPF Luciana Ramos na Nota
Técnica nº 6- Parecer/2005, o coordenador da equipe técnica contratado pelo CECS
para elaborar e executar o Projeto Básico Ambiental-Componente Indígena realizou
estudo técnico em julho de 2010, onde verifica e estende o critério da unidade
sociológica da territorialidade indígena da bacia do rio Tibagi às TI’s Laranjinha, Ywy
Porã/Posto Velho e Pinhalzinho.
Definidas as oito Terras Indígenas inseridas no processo, em 09 de agosto de
2010 é realizada em Londrina reunião com representantes indígenas das 08 TI’s,
CECS, FUNAI, Copel e equipe técnica para apresentação de proposta de calendário
para a realização das oficinas de elaboração dos Programas Básicos Ambientais.
As oficinas tiveram início na TI Queimadas nos dias 16 e 17 de agosto e 28
de outubro. Nos dias 18, 19 e 23 a 27 de agosto e 14 de outubro são realizadas as
oficinas na TI Mococa. Na TI Laranjinha as oficinas são realizadas nos dias 30 e 31
de agosto e 20 e 21 de setembro. Em Ywy Porã nos dias 01, 02 e 22 e 23 de setembro.
As oficinas em Pinhalzinho foram realizadas entre os dias 27 de setembro e 01 de
outubro. São Jerônimo teve as oficinas de elaboração dos PBA’s realizadas nos dias
13 e 14 de setembro, 04 e 05 de outubro e 03 de novembro de 2010, enquanto Barão
de Antonina nos dias 15 e 16 de setembro e 18 e 19 de outubro. Finalmente, as
oficinas foram realizadas na TI Apucaraninha nos dias 06, 20, 21, 26 e 27 de outubro
de 2010.
Este processo participativo de elaboração do Projeto Básico Ambiental das
oito terras indígenas impactadas pela UHE Mauá resultou em diretrizes que
orientaram a elaboração do documento final. Da mesma forma, o diálogo permanente
com as comunidades indígenas tem sido o principal método utilizado pela equipe
técnica responsável na execução das ações previstas no PBA-CI.
Em 06 de dezembro de 2010 a equipe técnica realiza em Londrina-PR uma
apresentação das propostas indígenas das medidas mitigatórias e de compensação
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que resultaram das oficinas e as linhas gerais dos Programas Ambientais. Esta
reunião teve a participação de representantes do Consórcio Energético Cruzeiro do
Sul, Ministério Público Federal, lideranças das oito terras indígenas, Fundação
Nacional do Índio e equipe técnica.
Na reunião realizada entre a equipe técnica e o Comitê Diretor da Copel em
13 de janeiro de 2011 foram apresentados os orçamentos referentes ao PBA Componente Indígena. Nesta e nas reuniões subsequentes o CECS avaliou, discutiu
e aprovou uma proposta que seria apresentada às comunidades indígenas
impactadas.
Em reunião realizada na cidade de Londrina em 18 de fevereiro de 2011, a
qual contou com a participação de integrantes do Ministério Público Federal, FUNAI
Londrina e Coordenação Geral de Gestão Ambiental, representantes das oito terras
indígenas, da Secretaria Estratégica para Assuntos Indígenas do Estado do Paraná e
do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, a equipe técnica apresentou a estrutura do
Projeto Básico Ambiental e as ações previstas para cada terra indígena, considerando
os itens pré-aprovados pelo empreendedor.
Nesta ocasião foi acertada uma agenda de negociações entre o
empreendedor e cada uma das comunidades impactadas, sendo o objetivo dessas a
criação de consenso no que se refere às propostas de mitigação, apoio e
compensação.
Em 17 de março de 2011 foi realizada reunião na Coordenação Geral de
Gestão Ambiental – Brasília, a qual contou com a participação das Coordenadorias
Técnicas da FUNAI, empreendedor e Conselho Indígena do Norte do Paraná.
Novamente a equipe técnica fez a apresentação dos Programas os quais foram alvos
de avaliações preliminares dos técnicos da FUNAI. Foi deliberado neste momento que
a equipe incorporaria as sugestões ao texto do PBA antes das negociações nas
aldeias serem iniciadas.
Em 17 de maio de 2011 o empreendedor envia, através do ofício CECS0467/2011, 2 vias originais do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena para
aprovação da FUNAI/CGGAM. Uma análise preliminar é encaminhada pela FUNAI,
através de Mariza Goulart da Silva, em meio digital na data de 15 de junho de 2011,
mesma data em que o CECS encaminha ofício CECS – 0542/ 2011 para
FUNAI/CGGAM, regionais de Guarapuava e Londrina, FUNAI de Chapecó, MPF de
Londrina, agendando reuniões para apresentação do PBA nas oito terras indígenas.
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Após análise do PBA protocolizado, o MPF de Londrina emite Nota
Antropológica nº 04/2011 contendo apontamentos sobre as propostas contidas no
PBA.
Entre 28 de junho e 08 de julho a equipe técnica apresenta nas 08 terras
indígenas o PBA. O CECS encaminha em 29 de julho de 2011 as atas das reuniões
de apresentação do PBA para todas as instituições envolvidas.
Em 10 de outubro de 2011 ocorre reunião na FUNAI/CGGAM com a
participação do CECS, Equipe Técnica e MPF Londrina visando discutir o PBA. Na
data de 13 de outubro de 2011 é realizada nova reunião em Londrina para
apresentação

das

modificações

contidas

no

PBA

com

participação

da

FUNAI/CGGAM, Chapecó e coordenações técnicas de Londrina e Guarapuava, MPF
e lideranças das 08 TI’s com o objetivo de discutir o PBA.
No dia 28 de novembro de 2011 ocorre nova reunião em Londrina com
participação de MPF, FUNAI/CGGAM, Equipe Técnica e lideranças indígenas para
nivelar entendimentos acerca do PBA.
Entre 29 de novembro e 08 de dezembro são realizadas sucessivas reuniões
de cooperação técnica entre a equipe responsável, CECS, MPF e FUNAI/CGGAM em
Londrina. Na data de 20 de dezembro o Comitê Diretor do CECS aprova as
modificações realizadas no PBA-CI. Em 03 de janeiro de 2012 é encaminhado ofício
CECS para protocolo de nova versão do PBA à FUNAI/CGGAM.
Entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2012 o documento foi apresentado
sucessivamente nas Terras Indígenas: Queimadas, Mococa, Pinhalzinho, Posto
Velho, Laranjinha, São Jerônimo, Barão de Antonina e Apucaraninha. O PBA foi
aprovado em todas as Terras Indígenas, havendo pequenas modificações ou
adaptações a partir dos questionamentos das comunidades, todas registradas em ata
pela equipe técnica da FUNAI/CGGAM. Tais alterações foram incorporadas ao
presente documento que é enviado para protocolo na FUNAI/CCGAM em 06 de
fevereiro de 2012.
No dia 13 de abril de 2012 é emitida a Informação Técnica nº
179/COLIC/CGGAM/12, à qual solicita revisões de algumas questões referentes à
forma de Programas do PBA-CI.
Em 25 de abril de 2012, após revisão do PBA-CI, o documento é protocolado
na FUNAI/CCGAM. Através do ofício Nº340/DPDS/FUNAI/MJ de 25 de maio de 2012
a FUNAI aprova o PBA-CI, solicitando pequenas revisões no documento, sendo que
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uma nova versão é protocolada na FUNAI/CCGAM em 30 de maio de 2012 através
do ofício CECS – 0563/2012.
Com a aprovação do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena tem
início a etapa de execução do projeto com a contratação de equipe técnica
especializada, esta equipe foi composta de acordo com a previsão do PBA–CI para a
equipe base permanente.
Ainda no mês de junho de 2012 os profissionais contratados foram
apresentados em reuniões organizadas pelo Coordenador Geral do PBA-CI e
realizadas nas terras indígenas nas datas abaixo:
Terra Indígena

Data / Horário

TI Mococa

20 de junho de 2012 – 14 horas

TI Queimadas

21 de junho de 2012 – 09 horas

TI Apucaraninha

03 de julho de 2012 – 14 horas

TI São Jerônimo

04 de julho de 2012 – 14 horas

TI Barão de Antonina

05 de julho de 2012 – 09 horas

TI Posto Velho

10 de julho de 2012 – 09 horas

TI Laranjinha

10 de julho de 2012 – 14 horas

TI Pinhalzinho

11 de julho de 2012 – 09 horas

Tais reuniões formalizaram o efetivo início da implementação do PBA- CI
cujas atividades estão sendo relatadas no presente documento.
O objetivo principal deste Projeto Básico Ambiental é nortear os Programas
Ambientais que estão sendo desenvolvidos junto às oito Terras Indígenas impactadas
pela UHE Mauá. A execução desses Programas tem sido realizada de forma integrada
e articulada, compondo um conjunto de ações que buscam subsidiar a dinâmica
socioeconômica e ambiental das comunidades indígenas.
Considerando a amplitude temática dos Programas, aliada ao grande número
de famílias indígenas, à distância entre as terras indígenas e à necessidade e
reivindicação de acompanhamento técnico sistemático e in loco, o PBA-CI opera
através de uma subdivisão das terras indígenas impactadas, e, por conseguinte das
equipes de campo, em quatro regiões:
(i).Ortigueira: TI Mococa e Queimadas;
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(ii).Tamarana: TI Apucaraninha;
(iii)São Jerônimo da Serra: TI Barão de Antonina e São Jerônimo;
(iv)Abatiá/Santa Amélia/ Tomazina: TI Ywy Porã, Laranjinha e Pinhalzinho;
Para cada uma destas regiões foi contratada uma equipe técnica de Ciências
Humanas e Agronomia, conforme já mencionado anteriormente, que são os
responsáveis pela elaboração dos relatórios específicos das Terras Indígenas.
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RELATÓRIOS DAS TERRAS INDÍGENAS: PERÍODO 2015-2016

Os relatórios do período 2015-2016 foram elaborados pelas equipes técnicas
de cada Terra Indígena, seguindo o formato do ano anterior (2014-2015), e
encontram-se em anexo. Neles estão relatadas as ações previstas nos programas e
subprogramas executados.
Cabe lembrar, mais uma vez, que a participação dos técnicos - Paulo Serpa,
antropólogo, e Maria Aparecida de Carvalho, socióloga - nos referidos relatórios,
compreendeu a leitura dos mesmos e, caso necessário, indicou as correções
ortográfico-gramaticais e sugeriu mudanças de estilo de texto, ficando a critério do
técnico aceitar ou não as sugestões.
Por último, cabe destacar que nos relatórios foram inseridos um breve resumo
do período 2012-2015, elaborado pelos técnicos Paulo Serpa e Maria Aparecida de
Carvalho, com o intuito de informar e facilitar o entendimento do leitor sobre o
processo anterior da execução do PBA-CI.
Os relatórios estão descritos em anexo e são os seguintes:
4.1. Terra Indígena Mococa: Anexo 1
4.2. Terra Indígena Queimadas: Anexo 2
4.3. Terra Indígena Apucaraninha: Anexo 3
4.4. Terra Indígena São Jerônimo: Anexo 4
4.5. Terra Indígena Barão de Antonina: Anexo 5
4.6. Terra Indígena YWY Porã: Anexo 6
4.7. Terra Indígena Laranjinha: Anexo 7
4.8. Terra Indígena Pinhalzinho: Anexo 8
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO
TIBAGI

Os resultados das ações de monitoramento da qualidade da água do Rio
Tibagi compreendem as campanhas realizadas em pontos de coleta ao longo do Rio
Tibagi nas Terras Indígenas de Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
A íntegra do relatório encontra-se no Anexo 9
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6.1

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

SUBPROGRAMA

EFEITOS

SOBRE

A

FAUNA

DE

VERTEBRADOS

TERRESTRES

Os resultados das ações de monitoramento sobre a fauna de vertebrados
terrestres realizados na Terra Indígena Mococa, compreende Dez (10) campanhas
realizadas no período de março 2014 a junho 2016.
As atividades foram realizadas pela empresa ACQUAPLAN - Tecnologia e
Consultoria Ambiental, contratada pelo CECS, cujo objetivo é o de "estudar a fauna
de vertebrados terrestres na TI Mococa comparando com a atual diversidade desta TI
com aquela já estudada em outros programas ambientais, pré e pós-enchimento".
O relatório na íntegra encontra-se no Anexo 10.
6.2

SUBPROGRAMA DE INVENTÁRIO, MONITORAMENTO E MANEJO DA
ICTIOFAUNA.

Os resultados das ações de monitoramento e manejo da Ictiofauna
apresentados no "Relatório Final de Monitoramento de Ictiofauna", em Terras
Indígenas do rio Tibagi - Mococa, Barão de Antonina e Apucaraninha - compreendem
Dez (10) campanhas realizadas de abril 2014 a julho de 2016.
As atividades foram realizadas pela empresa RN Ambiental, contratada pelo
CECS, cujo objetivo é o de "avaliar os possíveis impactos do empreendimento à
ictiofauna do trecho do rio Tibagi à jusante da casa de força que compreendem as
referidas Terras Indígenas".
O relatório na íntegra encontra-se no Anexo 11.
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STATUS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PBA-CI

A planilha

a

seguir

compreende

uma

primeira

sistematização

do

monitoramento do status da execução das ações previstas nos Programas e
Subprogramas que compõem o PBA-CI para o período 2015-2016. Ela contempla os
objetivos gerais, as ações previstas e evidenciadas nas oito Terras Indígenas.
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RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO DO PBA-CI

A consolidação do relatório anual de 2016, período entre 2015-2016, referente
à execução das ações atinentes ao PBA-CI da UHE Mauá, permitiu identificar algumas
questões que merecem ser ressaltadas e posteriormente adequadas e/ou ajustadas
para garantir o sucesso na implantação das medidas mitigadoras e compensatórias.
Antes de iniciar as análises referentes às principais questões que deverão ser
discutidas com as equipes de campo e junto às lideranças das terras indígenas
atendidas, torna-se fundamental uma digressão crítica do material no qual foi baseada
a consolidação do relatório de 2016.
Como já afirmado anteriormente, a equipe responsável pela consolidação do
referido relatório não teve a oportunidade de visitar as referidas terras indígenas,
tendo apenas, acesso aos documentos como, o EIA-RIMA do Componente Indígena,
o PBA, Parecer Antropológico da PGR, além do Relatório Anual de 2015 e dos
relatórios do período entre 2015 e 2016 produzidos pelas equipes técnicas de campo
que atuam nas oito terras indígenas.
O Relatório Anual de 2015, referente ao período 2014-2015, foi consolidado
pelo Coordenador Antropológico do PBA-CI, antropólogo Paulo Goés, que
permaneceu na coordenação de 2012 até fevereiro de 2016 e, que foi responsável
pela formação e capacitação das equipes de campo que atuam nas Terras Indígenas
atendidas pelo PBA-CI.
As equipes de campo são compostas por técnicos formados em Ciências
Humanas e Agronomia. Entretanto, conforme observado em outras situações de
execução de PBA em Terras Indígenas no Brasil, no caso do PBA-CI da UHE Mauá
são também observadas as mesmas dificuldades em encontrar profissionais com
experiência neste tipo de trabalho, situação que vem refletir o que a FUNAI observou
com relação aos relatórios anteriores a dificuldade em compreender como as ações
previstas estão sendo realizadas.
A observação acima remete a uma questão fundamental que é o próprio
formato do relatório anual adotado anteriormente. Esse é um dos temas críticos
apontado pela FUNAI que merecerá uma análise específica que orientará o formato
do relatório a ser adotado no próximo período.
A seguir são apresentadas algumas observações e recomendações sobre
questões fundamentais do relatório 2016 que merecem ser destacadas.
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Capacitação das equipes de campo
A primeira questão a ser analisada diz respeito à capacitação continua das

equipes de campo, principalmente daquelas compostas por técnicos das Ciências
Humanas, pois se observou que os relatos produzidos pelos técnicos, em geral,
carecem das descrições baseadas nas técnicas e nos métodos, consagrados pela
etnografia, fundamentais para entender o processo de desenvolvimento das ações
implementadas. Cabe ressaltar que a falta dos dados etnográficos foi também
observada no EIA/RIMA do Componente indígena e, apesar das sugestões
apresentadas pelo parecer técnico antropológico produzido pela PGR, pouca coisa foi
ampliada na elaboração do PBA.


Ausência de dados etnográficos
A esse respeito vale ressaltar que não há dados etnográficos relevantes, por

exemplo, sobre o sistema agrícola (tradicional e atual) desenvolvido pelos grupos
indígenas atendidos pelo PBA-CI da UHE, o que poderia contribuir para encontrar
soluções para resolver as questões críticas observadas na implantação de algumas
ações, por exemplo, como a resistência em aceitar a adoção de técnicas inovadoras
da agricultura orgânica que foram observadas quando da implantação das ações do
subprograma de agricultura.
A mesma carência de dados etnográficos se observa também com relação ao
artesanato produzido pelos indígenas. A ausência de descrição da metodologia
aplicada nos levantamentos relatados não vem garantir uma análise crítica sobre
essas ações desenvolvidas que possam orientar e monitorar a transformação da
produção artesanal numa fonte permanente de renda.
Acredita-se

que

qualquer

intervenção

na

forma

de

produção

e

comercialização do artesanato, o que pressupõe uma mudança cultural, deve
inicialmente potencializar os valores culturais dos produtos de forma a garantir uma
gestão sustentável. Portanto, a metodologia do inventário deve estar orientada por
informações básicas sobre a produção, técnicas de confecção, recursos usados,
conflitos socioambientais e outras dificuldades para obtenção dos recursos materiais
necessários para a realização desse aspecto da cultura indígena. Além do mais é
necessária uma análise do processo atual de comercialização do artesanato de forma
a entender suas potencialidades e assim incrementar valores nessa produção, por
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exemplo, potencializar o valor cultural, os princípios do comercio ético, justo e solidário
além de ações para a criação de etiquetas, embalagens e outros recursos que
destaquem essa produção.
Destaca-se também a questão da documentação e do registro audiovisual
dessa produção, informações imprescindíveis para, por exemplo, elaborar os
catálogos que poderão posteriormente ser divulgados no mercado nacional e
internacional e principalmente nos meios disponíveis do E-comércio.
Os casos acima apresentados foram selecionados por serem emblemáticos
para sustentar as observações que estão sendo apresentadas. Essa escolha vem
também contribuir para entender os relatos referentes, por exemplo, a não execução
do Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação Orgânica e Criação de
Marcas Indígenas. Observa-se, inicialmente, que esse subprograma poderia ser
ampliado de forma a absorver, concomitantemente a produção artesanal e fortalecer
a geração de renda para as famílias indígenas. Tanto a produção agrícola orgânica
como a produção de artesanato poderiam ser certificadas e identificadas por um selo
indígena, iniciativa proposta recentemente pela FUNAI, o que poderia garantir um
espaço diferenciado dessa produção no mercado regional e nacional, além de
propiciar a valorização e a salvaguarda dos conhecimentos tradicionais orientando a
elaboração de novos designers e novos produtos inspirados nas características
culturais dos grupos indígenas.


Formação e capacitação de lideranças e gestores indígenas do PBA
Outras questões importantes que merecem ser ressaltadas dizem respeito ao

Programa

de

Articulação

de

Lideranças

Indígenas,

Execução,

Gestão

e

Monitoramento do PBA e os seus subprogramas articulados como o Subprograma de
Gestão do PBA, o Subprograma de Articulação Interaldeã e o Subprograma de
Intercâmbio.
A execução desse amplo programa, que define estruturalmente o eixo de
execução do PBA-CI, apresenta um grande avanço na articulação das lideranças
locais a despeito de alguns conflitos e resistências revelados nos relatórios das
equipes de campo. Observa-se que em algumas terras indígenas há uma sólida
organização local que foi construída historicamente. Entretanto, em outras essa
articulação é ainda muito frágil e deveria ser fortalecida por ações de capacitação das
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lideranças de forma a ampliar a participação local nas decisões sobre as substituições
e/ou rearranjos de algumas ações previstas, por exemplo, que devidos a fatores
climáticos e/ou políticos não lograram avançar na sua implantação.
Os relatos de execução desse programa deixam em aberto os reais motivos,
por exemplo, da não aceitação das técnicas de agricultura orgânica previstas para
serem introduzidas, bem como a ocorrência de atrasos na entrega dos implementos
para a formação das roças mecanizáveis, quebras dos instrumentos agrícolas e até
mesmo a falta de terras para cultivo que afeta muitas famílias dessas terras indígenas.
Na oportunidade vale ressaltar o empenho do empreendedor na resolução da questão
fundiária de algumas terras indígenas, principalmente da TIs Mococa e Ywy Porã.
Acredita-se que falta uma análise mais profunda das características históricas
de algumas terras indígenas, onde parece que algumas famílias detêm privilégios
‘hereditários’ sobre algumas áreas de cultivo a despeito de outras famílias
desprivilegiadas. Além dessas situações pouco esclarecidas há também questões que
mereceriam uma análise mais aprofundada sobre o grau de dependência que está
sendo introduzido com o aparelhamento dessas comunidades com diferentes
maquinários e recursos para correção e melhoria dos solos.
Chama à atenção a dependência técnica e energética relacionada à
tecnologia adquirida através do PBA-CI, por exemplo, a doação de viaturas, tratores
e implementos que carecem de manutenção permanente e de combustível para seu
funcionamento. Essa dependência também fica evidente com relação à necessidade
constante da ação do empreendedor em resolver questões básicas de administração
e de manutenção desses implementos, por exemplo, os consertos necessários ao
longo da utilização dos maquinários e, principalmente, de recursos financeiros para a
solução de quebras e reposição de peças necessárias para o funcionamento das
máquinas.
Assim, fica evidente que essa dependência parece refletir o precário nível de
organização administrativa financeira dos indígenas em gerir o negócio agrícola. Não
é perceptível e nem existe uma avaliação concreta se as capacitações oferecidas
vieram garantir o conhecimento necessário para a realização da gestão de custos, de
manutenção e uso dos incentivos agrícolas. Além do mais não há referência da
criação de um fundo financeiro para garantir a continuidade do uso dessa tecnologia
após a finalização do PBA-CI e nem de que forma a FUNAI regional está empenhada
em assumir essa continuidade após o encerramento do PBA-CI. Por ultimo, fica em
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aberto se há alguma possibilidade de financiamento para essas ações de produção
agrícola, tal como ocorre entre os produtores não indígenas.
Aliada a essas preocupações há também questões críticas que merecem
serem melhores compreendidas. No caso, a falta de uma avaliação sobre o nível de
organização das associações locais, o grau de sua capacitação para levar em frente
essas atividades de forma independente permitindo que capacitados (dirigentes e
gestores) possam vir a assumir as responsabilidades de administração técnica e
financeira da atividade agrícola.
Considerando que o PBA-CI da UHE Mauá tem um tempo determinado para
ser executado, entretanto observa-se que as lideranças e os gestores dessas terras
indígenas não estão suficientemente capacitados e preparados para essa transição
após a finalização das atividades do PBA-CI.
Portanto, observa-se a necessidade de avaliar e repensar as ações de
capacitação e formação, frente as mudanças culturais que estão em curso de forma a
garantir a apropriação e compreensão desse processo de mudança cultural permitindo
a construção de uma autogestão a médio e longo prazo, após a saída do
empreendedor das terras indígenas.


Observações pontuais da execução de alguns programas
-

Gestão Territorial e Vigilância

Destaca-se na execução das ações previstas pelo PBA-CI o pouco avanço na
implantação do Programa de Vigilância e Gestão Territorial e a falta de produtos
concretos das oficinas realizadas não favorece uma análise das estratégias
desenvolvidas para a gestão territorial das diferentes terras indígenas. A sugestão é
reavaliar as ações e através de discussão buscar uma leitura mais integrada do
programa, pois se sabe que a sua implantação integra e perpassa por todos os demais
programas.
-

Recuperação de Áreas Degradadas

É inegável o avanço do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, no
entanto, acredita-se que deveria estar integrado ao Programa de Vigilância e Gestão
Territorial de forma a criar uma única estratégia de ação e, assim, obter melhores
resultados na execução. Deve incentivar, por exemplo, o reflorestamento com
espécies nativas como a araucária, o palmito juçara, entre outros recursos explorados
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tradicionalmente de forma a garantir a médio e longo prazo uma fonte importante para
a segurança alimentar e para a comercialização, podendo assim ampliar a renda das
famílias indígenas e proteção ambiental das terras indígenas.
-

Intercâmbio e Valorização de Conhecimentos Tradicionais

Ao longo do período de junho de 2015 a junho de 2016 foram realizados vários
eventos culturais que demonstraram um caminho exitoso da sua execução como as
mostras culturais, as oficinas de conhecimentos tradicionais, as festividades como o
Emi, entre outras atividades.
No entanto ainda necessita ser discutida a elaboração de produtos concretos
como publicação de livros e DVDs de forma a garantir, por exemplo, a concretização
de produtos didático-pedagógicos necessários para garantir a valorização e
salvaguarda dos conhecimentos tradicionais e também a produção de bens
comercializáveis de forma a gerar novas fontes de renda para as comunidades
indígenas.
As observações acima apontam para a necessidade de uma ação de
organização dos dados coletados obtidos nas atividades realizadas, principalmente
sob a forma de um banco de dados de livre acesso.
-

Articulação

dos

programas

e

integração

das

coordenações

antropológicas e agronômicas
Uma observação geral da execução do PBA-CI diz respeito a premente
necessidade de articulação entre os programas e subprogramas fundamental para o
desenvolvimento e avaliação das ações previstas no PBA-CI, podendo, em conjunto
com as coordenações das equipes técnicas garantir o êxito dos referidos programas
e subprogramas deixando assim para as populações indígenas um legado positivo.
-

Estratégias de Comunicação e Articulação

Verifica-se a ausência de ações especificas de comunicação social e de
articulação para a divulgação, informação e conhecimento do desenvolvimento das
atividades de execução do PBA-CI. Portanto, torna-se estratégico a criação de um
canal de comunicação que venha dirimir os ruídos, boatos e incompreensões
apontados nos relatos do processo de execução do programa nos últimos cinco anos.
A esse respeito, poderia ser inicialmente construído, por exemplo, um boletim
mensal de informação onde estariam registradas as ações concluídas, executadas,
substituídas, entre outras, além de uma agenda sobre os eventos previstos nas terras
indígenas, como as festividades, as oficinas entre outras atividades. Para tanto o uso
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da internet seria o meio mais eficaz para essa forma de comunicação, já que grande
parte das terras indígenas dispõe de desses meios de inclusão digital.
-

Planejamento da continuidade do PBA-CI após cinco anos de
execução

Considerando as observações apresentadas acima, torna-se evidente e
necessária uma nova orientação para a continuidade da execução do PBA,
principalmente tendo em vista a proximidade de seu encerramento e a preparação das
comunidades para esse momento de transição. Para tanto serão apresentadas a
seguir algumas sugestões para o planejamento da continuidade do PBA-CI da UHE
Mauá de forma a garantir o grau de satisfação esperado pelos grupos indígenas
atendidos.
A primeira questão a ser analisada diz respeito ao "estado da arte" do PBACI, tendo em vista o status das ações desenvolvidas nas oito terras indígenas
atendidas pelo Projeto. Assim, para esta avaliação do status e resultados das ações
sugere-se:
-

Avaliação da execução do PBA-CI

A primeira sugestão diz respeito à realização de uma avaliação das ações do
PBA-CI elaborada pelo empreendedor, que independe da auditoria que a FUNAI fará
em 2017, conforme previsto no PBA-CI.
Essa avaliação deve ter como objetivo fundamental, num primeiro momento,
uma checagem, através da utilização de planilha de execução das atividades previstas
observando o avanço, os resultados, as dificuldades de execução. Devem integrar a
avaliação a visão dos indígenas, da equipe técnica e do empreendedor. A partir da
visão desses vários atores é possível produzir uma articulação dialógica entre os
mesmos de forma a conduzir, a partir de então, uma ação para a compreensão de
execução das ações buscando assim, uma maior eficácia e resultados positivos para
todos aqueles que estão de alguma forma, envolvido no programa.
A segunda etapa dessa avaliação deve acontecer junto às lideranças, agentes
indígenas contratados, CGL, CGG, equipe saúde e educação das próprias

terras

indígenas. O principal objetivo dessa verificação é compreender o grau de satisfação
da população indígena com relação às ações desenvolvidas até então pelo PBA-CI,
identificar os conflitos e as resistências observados durante a execução das ações,
identificar as carências de capacitação relativas à formação de agentes sociais aptos
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para administrar financeira e tecnicamente o desenvolvimento das atividades
incentivadas pelo PBA-CI, principalmente aquelas vinculadas à produção agrícola.
-

Planejamento estratégico do PBA

Os resultados esperados com essa avaliação da execução dos quatro anos
do PBA-CI é garantir:
(i) Identificar os erros e os acertos obtidos ao longo dos quatro anos de
execução do programa e assim corrigir e redirecionar o processo de
implementação das ações, buscando a satisfação de todos os envolvidos,
especialmente, os indígenas;
(ii) Avaliar e rever as metodologias, os métodos e técnicas utilizados na
produção dos conhecimentos básicos necessários para a orientação da
execução técnica das ações previstas no PBA-CI;
(iii) Replanejar as ações em desenvolvimento e as ações que ainda não foram
iniciadas. No caso deverão ser indicadas as adequações e correções dos
rumos definidos anteriormente para a execução das ações previstas nos
programas e subprogramas;
(iv) Identificar a necessidade de capacitações tanto das equipes técnicas de
campo e também das lideranças e agentes locais indígenas envolvidos na
execução do PBA;
(v) Identificar a necessidade de melhor entrosamento entre as equipes
técnicas e a coordenação do PBA-CI da UHE Mauá;
(vi) Fomentar a participação dos agentes públicos e privados (MP, CIMI,
Conselho Indígena Estadual, ONGs, Movimentos Sociais, entre outros)
envolvidos na execução do programa, principalmente das equipes da
FUNAI regional, visando principalmente a definição das estratégias do
processo de transição;
(vii) Buscar parceiros na região que possam assumir a continuidade do
processo de formação e capacitação da população indígena após a saída
do empreendedor. As parcerias poderão atuar em diferentes setores de
qualificação, por exemplo, fomentar os cursos técnicos profissionalizantes
nas

áreas de

agropecuária,

contabilidade,

gestão

administrativa,

cooperativismo, secretariado, informática, mecânica, construção civil,
eletricidade, entre outros que possam absorver o conjunto de jovens
indígenas e, assim, qualificar esse contingente a médio e longo prazo e,
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(viii) Visando preparar a transição pós-execução do PBA-CI torna-se
necessário estudar e montar uma estratégia financeiro-administrativa, sob
a forma de uma poupança ou fundo coletivo entre outros, por exemplo, a
partir das rendas obtidas com a comercialização da produção agropecuária,
para garantir os meios de sobrevivência dessas populações.

