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A presente pesquisa explora a problemática envolvendo o comportamento 
brasileiro frente às recomendações exaradas pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos no tocante a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
na Bacia do Rio Xingu, estado brasileiro do Pará, a fim de observar as violações 
no que tange aos direitos fundamentais, cujos impactos circundam as esferas 
ambiental, social e cultural da região.  Belo Monte é, atualmente, uma das 
questões mais delicadas já tratadas pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos sobretudo por sua amplitude: o potencial de atingir tanto vidas 
humanas, compreendidas pelos indígenas, ribeirinhos e demais populações 
tradicionais que se estabelecem às margens do Rio Xingu, quanto o fato da 
hidrelétrica se situar no coração do maior bioma da américa latina, pondo em 
risco a estrutura da fauna, flora, e meio ambiente como um todo, sobretudo ante 
a precariedade dos estudos de impactos ambientais apresentados no caso em 
questão. Devido à dimensão da temática, bem como de seu caráter inaugural no 
âmbito da Organização dos Estados Americanos, o caso brasileiro deve servir 
como aparato para fixação de jurisprudência na própria Organização, que se 
utilizará dessas premissas para definição de diretrizes de obras em todo o 
continente. Todavia, o caso se mostrou esquecido pela mídia e pouco 
comentado no contexto atual, apesar dos seus efeitos ainda se mostrarem 
manifestos e sem uma previsibilidade de reparação. Tal abordagem já se mostra 
expressa em produções de juristas e cientistas políticos que auxiliaram na 
fundamentação desta pesquisa, que, pautada em relevantes composições sobre 
o tema, seguiu o método qualitativo para ser elaborada. Desta forma, visa-se 
demonstrar, além de um apanhado geral sobre a história de Belo Monte, a 
promulgação dos impactos ambientais e sociais advindos com a chegada do 
consagrado progresso, bem como a situação atual do caso na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, vez que o trinômio desenvolvimento, meio 
ambiente e população, apesar da grande repercussão, ainda não encontrou um 
fim. 
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