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“Tudo parece impossível, até que seja feito” 
Nelson Mandela

Para mudar é essencial conhecer. Para conhecer, dialogar. E, para dia-
logar, apresentamos este relatório. Analisamos a aplicação dos padrões 
internacionais de direitos humanos e ambiente existentes para hidroelé-
tricas a partir de dois dos investimentos mais importantes do BNDES: 
Hidroituango e Belo Monte. A análise crítica realizada oferece conclusões 
e recomendações que almejam disponibilizar ao Banco, às organizações 
e às comunidades envolvidas elementos concretos que contribuam para 
a melhoria do desempenho futuro da instituição financeira. Esperamos 
que essas contribuições fortaleçam o diálogo com o BNDES, facilitando 
a identificação de opções para um maior cumprimento dos valores que o 
Banco adotou, particularmente em relação à transparência e à respon-
sabilidade social e ambiental.

A partir da pesquisa realizada, concluímos que o BNDES iniciou impor-
tantes esforços para melhorar suas políticas de desempenho e evitar 
maiores riscos e impactos negativos sobre os direitos humanos e o meio 
ambiente derivados dos projetos que financia. No entanto, as mudanças 
realizadas se mostraram insuficientes. Por essa razão, recomenda-se: 
aumentar a clareza sobre a existência e aplicação de políticas socioam-
bientais; adotar novas políticas em relação à análise dos impactos so-
cioambientais de hidrelétricas e parâmetros para projetos em zonas 
de conflito; aplicar adequadamente a exceção do sigilo bancário, alin-
hando-se aos padrões internacionais de direitos humanos; demonstrar 
abertura ao diálogo e estabelecer um mecanismo de reclamações eficaz. 

Se as mudanças não forem feitas no prazo e da maneira correta para ava-
liar e implementar os investimentos, os riscos e perdas causados pelos 
projetos poderão continuar e serem ainda maiores. Riscos de desastres 
não estão distantes, como evidenciado pela hidrelétrica de Hidroituan-
go em abril de 2018. A hidrelétrica de Belo Monte, sem entrar em plena 
operação, também já causou danos significativos que poderiam ter sido 
evitados. As lições aprendidas com essas experiências podem ajudar o 
Banco e as pessoas afetadas pelos projetos a buscar alcançar um maior 
benefício dos investimentos. 

Vale ressaltar que, embora esta pesquisa tenha como objeto de estudo 
o caso de grandes barragens, as análises, conclusões e recomendações 
podem ser aplicadas a vários setores de atuação do BNDES, de modo 
que as melhorias sugeridas possam ter um impacto mais amplo. Tra-
tam-se de importantes observações para incorporar melhorias reais à 
forma como os bancos operam apoiando projetos.

Por fim, resta dizer que este relatório é o resultado do árduo trabalho 
da equipe da AIDA, a quem nós parabenizamos e apreciamos profun-
damente pelo seu esforço e compromisso. Agradecemos a colaboração 
de pessoas de diferentes países e com diferentes perspectivas, incluin-
do membros de comunidades, organizações, universidades e fundações, 
que nos ajudaram a entender, analisar e complementar esta pesquisa. 
Destacamos a abertura de funcionários do BNDES, com os quais com-
partilhamos o esboço deste relatório, a fim de contribuir para um diálogo 
aberto que evite investimentos com impactos negativos sobre os direitos 
humanos e o meio ambiente.

Astrid Puentes 

Codiretora Executiva

Anna Cederstav

Codiretora Executiva
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SUMÁRIO EXECUTIVO

INTRODUÇÃO
  
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
do Brasil tem se mostrado um ator fundamental no fortalecimento e 
internacionalização do setor empresarial brasileiro. No final de 2013, 
quase 75% dos empréstimos à largo prazo concedidos a empresas no 
Brasil, e 20% de todos os investimentos no país, foram feitos atra-
vés do Banco.1 Seu rápido crescimento resultou, principalmente, da 
promoção de projetos de infraestrutura, o que, em 2015, representou 
40,4% do total dos seus desembolsos.2

A entidade também tem sido um ator central na América Latina. Em 
2015, o BNDES entregou mais de três vezes o montante desembolsado 
pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
para a região.3

Entretanto, apesar de descrever-se como uma entidade transparen-
te e promotora do desenvolvimento sustentável, o BNDES não possui 
políticas ou mecanismos efetivos e suficientes para materializar esses 
valores. Algumas das principais críticas que lhe são feitas remetem à 
falta e ao descumprimento de padrões socioambientais adequados, à 
falta de transparência na tomada de decisões, ao uso excessivo do “se-
gredo bancário” para negar informações, e à falta de um mecanismo 
de queixas efetivo.

O presente relatório analisa o desempenho socioambiental do Ban-
co, particularmente no que diz respeito ao financiamento de grandes 
barragens, projetos historicamente importantes em sua carteira de 
investimentos. Tal será feito através da revisão de dois casos emble-
máticos de grandes hidroelétricas financiadas pelo Banco: Belo Mon-
te, no Brasil, e Hidroituango, na Colômbia.

A informação coletada em ambos casos foi contrastada com os pa-
drões internacionais mais relevantes em termos de direitos humanos 
e meio ambiente aplicáveis   à grandes usinas hidrelétricas. A partir 
dessa análise, identifica-se até que ponto o BNDES incorporou os 
mencionados princípios durante o financiamento e monitoramento 
dos projetos, bem como conclui-se com recomendações e sugestões 
para que aquele aprimore seu desempenho.

1 C. Froufe y L. Alegretti, “BNDES detém quase 75% do crédito às empresas, diz BC,” O Estadão - Economía & Negocios, 27/9/13. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-detem-quase-75-do-credito-as-empre-

sas-diz-bc,165844e; V. Neder, “BNDES banca 20% dos investimentos,” O Estado de São Paulo, 3/9/13. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-banca-20-dos-investimentos-imp-,1070708
2 O Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil (BNDES), Annual Report 2015, p. 19. http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Investor_Relations/Annual_Report/annual_report2015.html  
3 Ibid, p. 18; The World Bank, Annual Report 2015, p. 4. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22550; Banco Interamericano de Desarrollo, 2015 Informe Anual: Reseña del Año, p. 5. https://publications.iadb.org/

bitstream/handle/11319/7554/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-informe-anual-2015-Resena-del-ano.pdf 

Crédito: Divulgação / Programa de Aceleração do Crescimento (BY-NC-SA 2.0)
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CAPÍTULO 1. Padrões internacionais 
ambientais e de direitos humanos aplicáveis   
à implantação de grandes barragens

Grandes barragens interrompem rios e inundam vastas áreas de 
território, provocando sérios impactos ambientais, sociais e nos 
direitos humanos. Ademais, são grandes fontes de emissão de 
gases de efeito estufa, dentre eles o metano, que emana de seus 
reservatórios.4

Toda empresa, incluindo o BNDES, tem a obrigação de atuar com 
a devida diligência e respeitar os direitos humanos em sua pleni-
tude. De acordo com os Princípios Orientadores sobre Empresas 
e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), as 
empresas devem evitar que suas atividades afetem ou contribuam 
para afetar os direitos humanos, bem como devem tratar de pre-
venir e mitigar as consequências negativas, nos direitos humanos, 
resultantes de atividades comerciais, ainda quando essas não 
tenham contribuído para gerá-las.5

No caso de empresas estatais, como o BNDES, o Estado deve “adotar 
medidas adicionais de proteção contra violações dos direitos humanos 
[...]”6. Ademais, a Corte Interamericana reconhece que, conforme aos  
Princípios Orientadores sobre as Empresas e os Direitos Humanos, as 
empresas devem atuar conforme o respeito e a proteção dos direitos 
humanos, assim como prevenir, mitigar e assumirem a responsabili-
dade pelas consequências negativas de suas atividades sobre esses.7

Assim, para prevenir e enfrentar os potenciais impactos de suas ope-
rações, e em cumprimento com suas obrigações internacionais, co-
rresponde ao BNDES aplicar os mais altos padrões internacionais em 
termos de meio ambiente e direitos humanos. Estes são:

1. Avaliação preliminar, integral e compreensiva de possíveis 
impactos socioambientais
A obrigação de elaborar Estudos de Impacto Ambiental (EIA) é um 
princípio de direito ambiental internacional contido em tratados in-
ternacionais.8 Os EIA devem ser compreensivos e integrais, devendo 
incluir os impactos diretos, indiretos e acumulativos9, assim como a 
totalidade das obras requeridas, evitando uma análise fragmentada. 
Para as grandes barragens, os EIA também devem avaliar as alternativas

4 B. Deemer et al., “Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis,” BioScience, noviembre 2016. https://doi.org/10.1093/biosci/biw117.
5 Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, 2011 [em diante: Princípios Orientadores]..
6 Ibid, p. 4. 
7 Corte IDH, Medio ambiente y derechos humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23., párr. 155. Disponivel em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. [en adelante: 
OC-23/17].  
8 Convenção sobre Diversidade Biológica, Art. 14; Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas, Ppio. 17.
9 Observações de AIDA à Opinião Consultiva da Colombia ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (janeiro de 2017), pg. 39. Disponível em: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/observaciones_de_ai-

da_a_opinion_consultiva_colombia_enero_2017.pdf
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existentes aos projetos propostos e os impactos em termos de mu-
danças climáticas, incluindo as emissões de gases de efeito estufa que 
possam ser geradas.

2. Acesso à informação e participação pública
Para garantir o direito à participação, é fundamental garantir o aces-
so à informação durante o planejamento, avaliação e implementação 
de grandes barragens. Ambos direitos foram consagrados em vários 
instrumentos internacionais.10 O acesso à informação e a participação 
cidadã também facilitam a incorporação de conhecimento local no 
planejamento de projetos, o que permite evitar ou diminuir conflitos 
com as comunidades afetadas, além de identificar alternativas e as 
melhores opções de mitigação de impactos.

3. Consulta e consentimento livre, prévio e informado de povos 
indígenas e tribais
Quando os projetos de grandes barragens afetam os povos indígenas 
ou tribais, é essencial cumprir com os processos de consulta prévia. 
Além disso, quando os projetos exigem o despejo e realocação de po-
vos indígenas e tribais, é necessário o seu consentimento livre, prévio 
e informado, obtido de boa fé e de acordo com seus costumes. Estas 
obrigações estão incluídas nos instrumentos e padrões internacionais 
e regionais ratificados pelo Brasil.11

4. Proteção dos defensores dos direitos humanos e prevenção 
de sua criminalização
Diante das violações de direitos humanos que muitas vezes resultam 
da implementação de grandes projetos de infraestrutura, e da falta 
ou ineficácia de recursos para se defenderem, muitos defensores 
recorrem à manifestação social. Em alguns casos, as autoridades e 
entidades encarregadas respondem a esses protestos com ameaças, 
ataques, uso excessivo da força pública e criminalização.

Esses ataques e repressões violam direitos humanos reconhecidos 
em vários tratados internacionais, incluindo os direitos à vida e à in-
tegridade pessoal, à reunião e à livre associação, à liberdade de ex-
pressão e à proteção legal, e ao devido processo.12

10 Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Art. 19; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Art. 13; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Art. 25 [em diante: PIDCP]; Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ppio. 10.
11 Convenção no. 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, Art. 16; Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Art. 10.   
12 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Arts. 4, 5, 15, 16, 13, 8, 25; PIDCP, Arts. 6, 9, 14, 19, 21 e 22.

Crédito: Mauricio Mejia Muñoz (CC BY-NC-SA 2.0)
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CAPÍTULO 2. A barragem de Belo Monte: o 
maior investimento na história do BNDES

A barragem de Belo Monte, inaugurada em maio de 2016, é uma das 
maiores barragens do mundo. Do custo total da obra, estimada em 
aproximadamente 28 bilhões de reais (mais de 7 bilhões de dólares)13, 
o BNDES contribuiu com 80%, cerca de 22,5 bilhões de reais (quase 6 
bilhões de dólares), sendo o maior empréstimo que a entidade desem-
bolsou no Brasil para um único projeto.14

A barragem está localizada no estado do Pará, no rio Xingu, um dos 
principais afluentes do Amazonas e uma fonte de vida para muitas co-
munidades indígenas e ribeirinhas. Seu reservatório inundou mais de 
500 quilômetros quadrados de floresta tropical e reduziu o fluxo do rio 
em 80% em um raio de aproximadamente 100 quilômetros.

Mais de 40 mil pessoas foram afetadas por Belo Monte15, incluindo 
as mais de 9 mil famílias que foram reassentadas forçadamente.16 As 
graves irregularidades do projeto resultaram em mais de 60 ações 
judiciais17 e ao menos 29 multas imputadas pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis   (IBAMA), autoridade 
ambiental brasileira.18

A seguir, analisa-se a barragem de Belo Monte à luz dos normas in-
ternacionais identificadas anteriormente.

A. Ausência de avaliação de alternativas e de um estudo adequado 
de impactos socioambientais
O processo de licenciamento ambiental de Belo Monte esteve viciado 
desde a sua criação. A licença prévia, concedida em 2010, baseou-se 
em um EIA deficiente. As falhas e lacunas na avaliação foram identi-
ficadas por um painel de especialistas independentes19 e pelo próprio 
IBAMA20, mas não foram levadas em consideração. Em 2011, foi 

13 Segundo a conversão de reais brasileiros a dólares americanos em 26 de junho de 2018, a 3,79 reais para 1 dólar.
14 BNDES, BNDES approves R$ 22.5 billion in financing for Belo Monte, nota de prensa 11/26/2012,  disponível em: https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Press/Noticias/2012/20121126_belomonte.html
15 S. Simões Barbosa Magalhães Santos e F. Moral Hernandez, organizadores, Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, Belém, 29/9/09. http://www.

xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2010/10/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf [em diante: Painel de Especialistas].
16 S. Craide, “Defensor público diz que 700 famílias esperam indenização de Belo monte,” Agencia Brasil, 11/5/16. http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-05/defensor-publico-diz-que-700-familias-esperam-inde-

nizacao-de-belo-monte
17 Movimento Xingu Vivo para Sempre, Situação dos processos do caso Belo Monte na justiça. http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2012/11/saiba-mais-Jur%C3%ADdico-Belo-Monte-2.pdf
18 “Consulta a Embargos e Autos de Infração,” Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
19 Painel de Especialistas, supra nota 12.
20 IBAMA, Parecer Técnico conclusivo 001/2010.
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concedida uma “licença de instalação parcial”, apesar da legislação 
brasileira não prever a possibilidade de fracionamento de licenças. 
As obras começaram sem o cumprimento de todas as condicionan-
tes impostas para a prevenção de maiores impactos ao meio ambien-
te e à população afetada. 

Em novembro de 2015, Belo Monte obteve sua licença de operação, que 
resultou no enchimento de seu reservatório. A licença de operação foi 
outorgada apesar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) ter concedido medidas cautelares aos povos indígenas, solici-
tando ao governo que suspendesse as licenças e as obras até que fos-
sem concedidas medidas de proteção e garantias suficientes21; apesar 
do IBAMA, através de um relatório técnico, ter relatado as questões 
pendentes que impediam a emissão da referida licença22; e apesar da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ter reconhecido, em uma carta 
enviada ao IBAMA, que as condições para proteger os povos indígenas 
não foram totalmente atendidas.23

B. Falta de acesso à informação e falta de participação pública, consulta 
e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas afetados
Embora existam ao menos 11 terras indígenas na área onde a barra-
gem de Belo Monte foi construída, a obrigação de realizar consultas 
prévias e obter o consentimento livre, prévio e informado de seus ha-
bitantes não foi cumprida. O EIA do projeto, de mais de 20 mil páginas, 
foi disponibilizada a alguns dos afetados apenas dois dias antes das 
reuniões ou audiências públicas entre o Estado e as comunidades lo-
cais, impedindo o adequado acesso à informação e participação. As 
reuniões não cumpriram os respectivos padrões nacionais e interna-
cionais, já que foram realizadas após a aprovação do projeto e não 
contaram com interpretação adequada para pessoas cujo idioma na-
tivo não era português. 

21 A. Melo et al., “Petição de caso contencioso ante Comissão Interamericana de Direitos Humanos,” no 

Comunidades tradicionais da bacia do rio Xingu (Caso Belo Monte) Vs. Estado do Brasil, p. 24-25. 2011 [em diante: Petição ante CIDH para o caso de Belo Monte].
22 Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Parecer Técnico 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA, 22/9/15. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/oficio_encaminha_pt1.pdf  
23 Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Oficio n° 587/2015/PRES/FUNAI-MJ, “Assunto: Licenciamento ambiental UHE Belo Monte,” 12/11/15. http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/img/11-nov/oficio587.pdf

Crédito: Brent Millikan
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Em agosto de 2008, o Tribunal Regional Federal reconheceu que a au-
torização do projeto dada pelo Congresso Nacional havia sido ilegal, 
em razão de ter sido concedida sem a consulta das partes afetadas.24 
Neste mesmo sentido, a CIDH concedeu medidas cautelares devido a 
falta de consulta previa e solicitou a suspensão do projeto em 2011.25 

C. Falta de proteção para os defensores dos direitos humanos
A construção de Belo Monte desencadeou um importante processo 
de resistência que recebeu como resposta violência, criminalização e 
ameaças de morte contra defensores de direitos humanos. O Estado 
brasileiro nem protegeu os direitos dos afetados, nem forneceu es-
paços adequados de participação, terminando por violar, inclusive, às 
medidas cautelares outorgadas pela CIDH.

D. O papel do BNDES como principal financiador do projeto
O BNDES concedeu os desembolsos para Belo Monte sem o cumpri-
mento das condicionantes e apesar das multas imputadas à empre-
sa por violações socioambientais, das medidas cautelares ordenadas 
pela CIDH, das ações legais contra o empreendimento e dos repetidos 
protestos de grupos afetados, que chegaram a paralisar as obras em 
mais de uma ocasião.

Em uma ação positiva, o BNDES estabeleceu no contrato de financia-
mento, pela primeira vez em sua história, uma cláusula que obrigava 
o beneficiário a contratar uma auditoria para monitorar a regulari-
dade socioambiental do projeto.26 Ocorre que a auditoria sofreu de 
várias irregularidades: os relatórios foram elaborados pela empresa 
que executa o projeto sem revisão externa, e faltaram dados sobre os 
conflitos e impactos sofridos pelas comunidades afetadas. Ademais, 
seus resultados não foram públicos nem gozaram de qualquer efeito 
legal, razão pela qual não pôde resultar em sanções ou na suspensão 
dos desembolsos.

O mesmo contrato evidencia que o único parâmetro utilizado pelo 
Banco para verificar a regularidade socioambiental do projeto foi a 
existência da licença ambiental, estabelecendo que somente o can-
celamento das licenças poderia comprometer os desembolsos. Do 
mesmo modo, o Banco buscou isentar-se de qualquer responsabili-
dade ao estabelecer, no contrato, que a empresa deveria compensar o 
Banco por qualquer valor econômico que este fosse obrigado a pagar 
por danos socioambientais relacionados a Belo Monte.27

24 Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Voto da desembargadora Selene Almeida no julgamento da apelação da ACP das oitivas indígenas no TRF1, Apelação Cível 2006.39.03.000711-8 PA, julgamento do 17/10/11. http://

www.xinguvivo.org.br/2011/10/18/1536/
25  Petição ante CIDH para o caso de Belo Monte, supra nota 18.
26 Instituto Socioambiental (ISA), “Ação do ISA e MPF obriga banco a abrir a caixa preta de Belo Monte”, 20/9/16. https://www.socioambiental.org/en/node/5343
27 B. Rojas et al., “De Olho em Belo Monte: 2013, no pico da contradição,” ISA, 2013. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/revista_belo_monte_0.pdf 
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CAPÍTULO 3. Hidroelétrica Hidroituango: um 
projeto financiado pelo BNDES fora do Brasil

O projeto hidrelétrico Hidroituango está sendo construído no rio Cauca, 
no departamento de Antioquia, na Colômbia. Empresas Públicas de Me-
dellín (EPM), é a principal empresa implementadora do projeto. Quando 
for concluída, em 2022, a Hidroituango será a maior usina de energia 
da Colômbia. Estima-se que irá fornecer 2,400 megawatts de energia, 
aproximadamente 17% da demanda do país.28 Seu custo total aproxima-
do é de 5,5 bilhões de dólares e estima-se que afetará direta ou indire-
tamente 12 municípios do departamento de Antioquia29, habitados por 
cerca de 180 mil pessoas. 

O projeto envolverá a perda de quase 4,000 hectares de floresta tropical 
seca e úmida. De acordo com o EIA do projeto, a construção irá conta-
minar e prejudicar a qualidade das águas, modificar a paisagem, mudar 
a cobertura da vegetação, fragmentar e destruir habitats, aumentar a 
pressão sobre os recursos naturais e afetar a migração de peixes.30

A seguir, analisa-se a barragem de Hidroituango à luz dos padrões in-
ternacionais identificados anteriormente.

A. Avaliação inadequada de alternativas e impactos socioambientais
Desde que foi concedida, a licença ambiental da Hidroituango foi mo-
dificada ao menos 12 vezes. Além disso, houve problemas com os cen-
sos, motivo pelo qual o EIA apresenta problemas na identificação das 
pessoas afetadas e na individualização de suas atividades produtivas.31

Na Colômbia, a autoridade ambiental tem o poder de solicitar, além 
de uma licença ambiental, um “diagnóstico ambiental de alternativas” 
(DAA), que tem o propósito de comparar diferentes opções, otimizar re-
cursos ambientais e evitar ou minimizar riscos negativos. Apesar de 
ser a maior usina hidrelétrica do país, a autoridade ambiental nunca o 
exigiu.

B. Falta de acesso à informação e à participação pública das 
comunidades afetadas
A licença ambiental reconhece que os processos participativos se ba-
searam em informações desatualizadas e que na audiência pública foi 
evidenciada a falta de conhecimento dos participantes sobre os possí-
veis impactos e os planos de gerenciamento correspondentes.32

C. Falta de proteção para os defensores dos direitos humanos
As comunidades afetadas por Hidroituango, que legitimamente reco-
rreram à defesa de seus direitos, têm sido vítimas de abuso da força 

28 “Proyecto Hidroeléctrico Ituango,” Hidroeléctrica Ituango http://www.hidroituango.com.co/proyectos/proyecto-hidroelectrico-ituango/38
29Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia. Resolución 0155: “Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica ‘Pescadero-Ituango’ y se toman 

otras determinaciones,” 30/1/09. https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/ituango/licencia-ambiental.pdf [em diante: Licença Ambiental de Hidroituango].
30EPM Ituango, “Actualización Estudio de Impacto Ambiental – Plan de Manejo Ambiental,” p. 7.261.  https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/ituango/pma.pdf
31Licencia Ambiental de Hidroituango, supra nota 26.
32Ibid. 
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pública. Um relatório da Defensoria Pública da Colômbia denunciou a 
falta de garantias para o exercício legítimo da manifestação social em Hi-
droituango, além de evidenciar a perseguição e captura dos líderes comu-
nitários opositores ao projeto.33 Em 2016, a organização Global Witness, 
também documentou casos de violência contra defensores na zona.34 

D. O papel do BNDES como parte do financiador do projeto
Em abril de 2016, EPM e BNDES assinaram um contrato de 111,4 mil-
hões de dólares. O contrato menciona a existência de um relatório que 
deveria ser elaborado por um consultor jurídico local, que estaria a car-
go de provar o cumprimento das exigências ambientais para a imple-
mentação do projeto. Ocorre que o banco negou acesso ao mencionado 
relatório argumentando segredo bancário.

Ainda assim, como no caso de Belo Monte, o BNDES se eximiu das 
responsabilidades socioambientais ao pactuar que a EPM teria a obri-
gação de reembolsar todas as sanções econômicas impostas sobre as 
questões socioambientais relacionadas com o projeto.35

Quando o contrato foi assinado, em 2016, as irregularidades na ava-
liação e implementação do projeto já eram de conhecimento público. Os 
impactados organizaram audiências e mobilizações populares, incluin-
do uma audiência pública no Congresso em 2013. Embora soubesse 
ou devesse saber das circunstâncias do caso, o BNDES entregou seus 
recursos sem impor condicionantes a respeito.

CONCLUSÕES

O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. 
Entre os seus valores está a promoção do desenvolvimento sustentá-
vel e da responsabilidade social corporativa. Portanto, o Banco deve 
ter e implementar padrões de proteção social e ambiental do mais 
alto nível. Apesar de algumas melhorias nos últimos anos, suas po-
líticas socioambientais não são suficientes para evitar impactos nos 
direitos humanos e no meio ambiente. Isso se dá, entre outras coisas, 
porque as políticas não são públicas, não há mecanismos para verifi-
car e monitorar as operações do Banco, os processos e os documen-
tos de tomada de decisão são geralmente confidenciais, e não existe 
um mecanismo efetivo e independente de rendição de contas. 

33 Defensoría del Pueblo Colombia, Informe de Riesgo 022-14 A.I., 24/7/14, p. 14.  http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXII_informe_al_Congreso_Republica_2014_p2.pdf
34 Global Witness. Defenders of the Earth: Global killings of land and environmental defenders in 2016. London, 2017, p. 29. https://www.globalwitness.org/documents/19122/Defenders_of_the_earth_report.pdf
35 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (BNDES) e Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), Contrato de financiación mediante apertura de crédito nº 13.2.1391.1, entre BNDES y EPM con 

intervención de Alstom. Gaceta Oficial N° 4373. Municipio de Medellín, 10/5/16. 

Crédito: Bram Ebus
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Com melhores padrões, a entidade evitaria os riscos socioambientais, 
que se traduzem em riscos financeiros, e poderia ampliar suas opor-
tunidades de trabalhar com instituições financeiras internacionais, 
como o Fundo Verde para o Clima ou o Novo Banco de Desenvolvimen-
to dos países BRICS.

A partir da análise realizada, conclui-se que a implementação da polí-
tica socioambiental do BNDES é incerta, especialmente fora do Brasil, 
onde o Banco sustenta que, por respeito à soberania dos países que 
recebem investimentos, não se deve impor padrões externos. Esse ar-
gumento ignora a obrigação universal de evitar violações de direitos 
humanos contidas em tratados internacionais que vinculam tanto o 
Brasil como a maioria dos países em que o Banco opera.

Na prática, o Banco apenas exige que as empresas financiadas es-
tejam em conformidade com as normas domésticas do lugar aonde 
operam. O problema com essa abordagem é que não há garantias para 
assegurar que tal “regularidade” seja real e não apenas formal. O ris-
co se evidencia nos casos analisados, Belo Monte e Hidroituango, onde 
muitas irregularidades dos projetos foram insuficientes para dissuadir 
o investimento do BNDES.

A experiência tem mostrado que projetos como os estudados   podem 
ter consequências desastrosas para as comunidades e territórios. As 
entidades financeiras que os tornam possíveis têm a responsabilidade 
e a possibilidade de garantir que suas operações não afetem os direi-
tos humanos e o meio ambiente. Nisso consiste a obrigação de atuar 
com a devida diligência.

As barragens de Belo Monte e Hidroituango estão mudando o terri-
tório e o modo de vida local. No entanto, em ambos casos foram evi-
denciadas deficiências nos estudos de impacto ambiental e social, na 
divulgação de informação e nos processos de participação. Não foi 
possível acessar critérios ou razões que justificassem a decisão do 
Banco de financiar esses projetos. Tampouco se pôde avaliar a for-
ma em que o Banco verificou o cumprimento das condicionantes so-
cioambientais e a aplicação de suas próprias políticas.

Por outro lado, nos contratos de financiamento dos dois projetos, o 
Banco incluiu uma cláusula que o libera de qualquer responsabilidade 
por eventuais impactos sociais e ambientais que as barragens gerem. 
Ao invés de isentar-se, o BNDES poderia ter adotado uma postura que 
evitasse impactos ou que assegurasse a mitigação e/ou compensação 
desses, por meio de sua adequada avaliação.

Em suma, ao financiar Belo Monte e Hidroituango, o BNDES ignorou 
normas internacionais identificadas neste informe, as quais, em sua 
condição de empresa pública, estava obrigado a cumprir. Ao financiar 
muitos dos grandes projetos de infraestrutura no Brasil e na região, o 
Banco goza de uma posição favorável para promover um desenvolvi-
mento regional inclusivo, sustentável e que respeita o meio ambiente 
e os direitos das comunidades locais. A aplicação de melhores políti-
cas socioambientais enriqueceria, também, as oportunidades finan-
ceiras do Banco.
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RECOMENDAÇÕES

1. Claridade na existência e aplicação de políticas socioambientais. 
Atualmente, o Banco possui uma política de responsabilidade socioam-
biental, uma política socioambiental, instrumentos, resoluções seto-
riais, guias e pelo menos uma política especializada (sobre mineração). 
No entanto, as informações disponíveis publicamente são confusas e 
não permitem saber como cada instrumento se relaciona entre si, quais 
são suas áreas de aplicação e se existem outros instrumentos relevan-
tes. Também não se sabe como essas políticas se aplicam às operações 
do Banco fora do Brasil. Destarte, recomenda-se que o BNDES torne 
transparente toda a informação relacionada às suas políticas internas 
de proteção ambiental e direitos humanos, inclusive as setoriais. Nes-
te mesmo sentido, deve esclarecer quais são os campos de aplicação 
dessas políticas, de que maneira elas se inter-relacionam e como são 
aplicadas nos processos de decisões.

2. Adoção de uma nova política socioambiental.  Uma política so-
cioambiental em consonância com a Constituição brasileira e tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil permitiria, ao BNDES, analisar 
alternativas a projetos e preparar estudos adequados de impacto am-
biental e social. Isso facilitaria os processos de participação e asse-
guraria a proteção dos defensores dos direitos humanos relacionados 
aos projetos. Com isso, a política ajudaria a reduzir os conflitos que 
afetam o Banco, além de aumentar os benefícios para as comunidades 
e promover um desenvolvimento real e inclusivo.

3. Adoção de uma política especial sobre hidrelétricas.  Esta política 
deveria exigir uma análise de viabilidade, bem como a quantificação 
das emissões de gases de efeito estufa dos reservatórios. Isso per-
mitiria conhecer os possíveis impactos de tais projetos em termos de 
mudanças climáticas. A política também deveria exigir uma avaliação 
prévia de alternativas, já que, considerando os avanços tecnológicos, 
uma grande barragem não é necessariamente a melhor opção ener-
gética.

4. Adoção de normas e políticas especializadas para projetos em zo-
nas de conflito. Pessoas e comunidades afetadas pela violência em 
seus territórios não estão em capacidade de participar do planeja-
mento e implementação de obras de infraestrutura que impliquem 
mudanças importantes em seus modos de vida, como foi evidencia-
do pela experiência do projeto Hidroituango. Para casos como este, 
o BNDES deveria desenvolver normas específicas que brindem pro-
teção especial às pessoas e comunidades locais afetadas pela violên-
cia e conflito armado.

5. Aplicação adequada do segredo bancário. O BNDES utilizou siste-
maticamente o segredo bancário para negar o acesso a informações 
socioambientais fundamentais e de interesse público, necessárias 
para que comunidades e organizações sociais monitorem adequada-
mente suas operações. O argumento do segredo bancário só deveria 
ser usado como exceção, nos casos em que a informação solicitada 
seja comercialmente sensível e possa afetar o funcionamento ou con-
corrência das empresas que tenham uma relação contratual com o 
Banco. Tal escusa não deve ser usada para negar o acesso a infor
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mações sobre os aspectos socioambientais dos projetos financiados. 
Dessa forma, as condições e requisitos para que o BNDES e as empre-
sas que apoia possam invocar o segredo bancário deveriam ser clara-
mente definidas em sua política de transparência, que deveria estar 
alinhada com os padrões internacionais, incluindo a jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos.

6. Abertura ao diálogo e um mecanismo eficaz de reclamações.  Em 
coerência com seus valores de responsabilidade social corporativa, o 
BNDES beneficiaria de uma maior abertura para o diálogo com organi-
zações da sociedade civil que monitoram a implementação de projetos 
de infraestrutura na região. Da mesma forma, poderia melhorar a possí-
vel participação de pessoas e comunidades afetadas por iniciativas que 
ele apoia. Nesse sentido, é necessário que se crie um mecanismo de 
queixas eficaz, democrático, transparente e efetivo, concebido especial-
mente para responder e solucionar às questões levantadas por aqueles 
afetados pelas operações, dentro e fora do Brasil. A atual Ouvidoria do 
BNDES não cumpre esse papel, já que funciona muito mais como uma 
ponte de informações comerciais para os clientes do Banco.

O novo mecanismo deveria cumprir com os mais altos padrões para ins-
tituições financeiras e estar alinhado com os critérios de eficácia dos 
mecanismos de reclamação extrajudiciais, incluindo o Princípio 31 dos 
Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.36

36  O referido artigo prevê que os mecanismos de queixa extrajudicial devem ser legítimos, acessíveis, previsíveis, equitativos, transparentes, compatíveis com os direitos, bem como uma fonte de aprendizagem contínua e 

baseada na participação e no diálogo. Princípios Orientadores, supra nota 5.
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