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RESPOSTA DA VALE AO RELATÓRIO “CUMPLICIDADE NA DESTRUIÇÃO 

III: COMO CORPORAÇÕES GLOBAIS CONTRIBUEM PARA VIOLAÇÕES DE 

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA” 

 

A Vale teve conhecimento, por meio da mídia, do Relatório “Cumplicidade NA 

Destruição III” e reconhece o importante papel das entidades na defesa e 

promoção dos direitos dos Povos Indígenas, contudo, entende como importante 

apresentar algumas informações e dados do seu relacionamento com Povos 

Indígenas que, infelizmente, não foram considerados no relatório, conforme 

exposto abaixo. 

Preliminarmente, informamos que a Vale, ao se relacionar com Povos Indígenas 

e Comunidades Tradicionais, segue as diretrizes da sua Política Global de 

Direitos Humanos, que está alinhada às principais  referências internacionais 

relacionadas ao tema, tais  como o posicionamento do ICMM sobre Mineração e 

Povos Indígenas, a Convenção N° 169 da OIT(Organização Internacional do 

Trabalho) e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, assim como as legislações previstas nos países onde atua. 

O respeito aos Povos Indígenas, bem como das demais comunidades vizinhas 

a suas operações, é um compromisso público da Vale que também atua com 

foco no respeito aos direitos dessas populações, por meio da gestão de riscos 

ou impactos das suas atividades, do relacionamento qualificado e da visão de 

que sempre há espaço para melhoria. 

A Vale informa que não realiza atividades de pesquisa mineral ou lavra de 

qualquer natureza em terras indígenas no Brasil e que respeita, rigorosamente, 

a legislação vigente.  

A empresa reforça que respeita o princípio do consentimento livre, prévio e 

informado junto às comunidades indígenas e está reavaliando sua carteira de 

processos minerários, incluindo requerimentos de pesquisa que interferem total 

ou parcialmente em terras indígenas.  

Abaixo seguem os esclarecimentos sobre os pontos apresentados no Relatório 

supracitado. 
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Alegação: Contaminação do Rio Cateté da TI Xikrin e reparação por 

atividades de extração de ouro no passado e de cobre atualmente– pág. 16 

Descrição: “Na Amazônia, no estado do Pará, a Vale opera o Complexo de 

Carajás, o maior projeto de extração de minério de ferro do mundo. A produção 

é escoada por uma ferrovia de quase mil quilômetros, que parte de Carajás, no 

Pará, ao Porto de Ponta da Madeira, em São Luís no Maranhão. A ferrovia é 

fundamental para as exportações da Vale, que tem como cliente principal a 

China. Os conflitos com Povos Indígenas se acumulam nessa região. A Vale é 

acusada de contaminar o rio Cateté, principal fonte de água da Terra Indígena 

Xikrin. Uma ação movida em 2018 pelos Xikrin demonstra o impacto direto que 

as operações da mineradora tiveram no modo de vida do povo Xikrin e Kayapó. 

A mineradora, que teve as operações da mina de Onça Puma paralisada diversas 

vezes, tenta negar os impactos. Mais recentemente, a pandemia da Covid-19 – 

que não paralisou as atividades da Vale – agravou a situação dos indígenas na 

região. Os Xikrin também cobram a reparação por atividades de extração de ouro 

no passado e de cobre atualmente.” 

Posicionamento Vale:  Associações que representam os Povos Indígenas 

Xikrin do Cateté e Kayapó e autoridades públicas brasileiras alegam impacto 

negativo na saúde das comunidades próximas à mina de níquel Onça Puma, 

bem como que os resíduos da usina poluíram o Rio Cateté com metais pesados, 

o que teria levado à deformações fetais e outras doenças graves. 

Em setembro de 2017, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades 

de extração nas minas de Onça Puma, condicionando a sua retomada 

operacional à comprovação, pela Vale, da implantação de um projeto de gestão 

econômica e ambiental para compensação das comunidades indígenas afetadas 

pela atividade. 

A Vale apresentou recurso requerendo a reforma da decisão, e, embasada nas 

conclusões dos laudos elaborados por peritos judiciais em diversas matérias 

científicas, com destaque paras as matérias de limnologia, biologia, geologia e 

metalurgia, que afirmaram inexistir nexo de causalidade entre a operação 

minerária de Onça Puma e a suposta contaminação do rio Cateté, não sendo o 

empreendimento a fonte de contaminação do referido curso d’água, ratificando 

a eficiência dos sistemas de controle da operação e os dados existentes nos 
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relatórios periodicamente encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Pará (SEMAS), enquanto órgão ambiental competente para licenciar 

e fiscalizar o empreendimento minerário. 

Cabe reforçar que a Bacia do Itacaiúnas, que abriga o Rio Cateté, seus igarapés 

e contribuidores, encontra-se numa região geológica com presença natural de 

metais como ferro, níquel, cobre, entre outros, e sendo assim, tais metais são 

inerentes a caracterização do solo da região, ocorrendo em volumes 

naturalmente superiores aos previstos nos parâmetros da legislação.  

Em setembro de 2019, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em 

decisão monocrática e considerando as informações e os laudos elaborados 

pelos peritos judiciais, liberou, até o trânsito em julgado de decisão que analise 

o mérito da demanda judicial, a retomada das operações da mina de Onça Puma. 

Além disso, determinou a liberação dos depósitos judiciais aos indígenas Xikrin 

do Cateté e Kayapó e o pagamento de verba mensal aos mesmos. Em 

julgamento realizado no dia 08 de setembro de 2020, o Pleno do STF confirmou, 

por maioria de votos, de decisão monocrática do seu presidente, na sua 

integralidade. 

Em audiência de conciliação realizada no âmbito da Ação Civil Pública (ACP) em 

tramita na Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Redenção (PA), no dia 

04 novembro de 2020, foi celebrado acordo processual entre Vale, Povos 

Indígenas Xikrin do Cateté e Kayapó, e MPF, contando com as manifestações 

positivas da FUNAI e Estado do Pará, também corréus nas ACP, a suspensão 

temporária do curso processual da ACP, seus recursos e desdobramentos, bem 

como de outros processos judiciais em que a empresa e esses povos, em 

conjunto ou isoladamente, figuram como partes, pelo prazo de 1 ano, com o 

objetivo de criar um ambiente favorável e harmônico à construção, de forma 

conjunta e participativa, de acordo que possa encerrar todas essas ações 

judiciais. Este é um importante passo, evidencia o engajamento com o Povo 

Xikrin e a disposição de ambos em construir um novo modelo de relacionamento. 

No que tange a mina de S11D, a empresa informa que o empreendimento está 

devidamente licenciado e que é fiscalizado periodicamente pelos órgãos 

competentes. Registrando que, por total impossibilidade física, haja vista que o 

referido empreendimento minerário não se utiliza e tampouco impacta o primeiro 

curso d’água mencionado. Cabe destacar que, se tratando de um 
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empreendimento de operação a seco, processo sem a necessidade de captação 

e utilização de água,  e sua drenagem pluvial vertendo para o lado oposto à 

Bacia do Itacaiúnas, isto é, para a Bacia do Parauapebas, bem como por existir 

um marco geológico (serra) separando essas bacias, não há que se falar em 

contaminação do Rio Itacaiúnas pelo S11D. Além disso, ressalta-se que o 

empreendimento se encontra a mais de 10km da Terra Indígena Xikrin, fator 

esse que, amparado nas premissas legais estabelecidas na Portaria 

Interministerial nº 60/2015, exclui a necessidade de realização de Estudo de 

Componente Indígena. Apesar disso, a Vale, acatando decisão judicial, segue 

atualmente em processo de realização do referido estudo.  

Da mesma forma, a Vale e sua subsidiária, a Salobo Metais, informam que 

cumprem a legislação, que o empreendimento da Mina do Salobo está 

devidamente licenciado e é periodicamente fiscalizado pelos órgãos 

competentes, tendo, inclusive, sua licença de operação sido renovada em 2018, 

após rigoroso processo de avaliação por parte do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A empresa ressalta 

que, considerando a localização da Terra Indígena (TI) Xikrin do Cateté a 

montante do empreendimento e sua distância em relação a borda da referida TI, 

de mais de 22 de quilômetros, o Estudo do Componente Indígena, tal como no 

caso do empreendimento da Mina de S11D e pelo mesmo fundamento 

apresentado no parágrafo anterior – disposições da Portaria Interministerial nº 

60/2015 – também para o empreendimento da Mina do Salobo não foi necessário 

a elaboração do referido estudo, em nenhuma fase do licenciamento da unidade 

industrial, por decisão do órgão ambiental competente e em estrito cumprimento 

à legislação vigente.  

O cumprimento das condicionantes ambientais relacionadas ao Povo Xikrin do 

Cateté é reportado anualmente ao órgão ambiental competente (IBAMA) por 

meio do Relatório Anual de Desempenho Ambiental (RADA). Ainda assim, em 

razão de decisão judicial, o plano de trabalho para a elaboração do Estudo da 

Componente Indígena está em fase de elaboração. 

Por fim, é importante registrar que, em complemento à responsabilidade primária 

do Estado, a Vale vem apoiando a saúde do Povo Xikrin do Cateté, por meio do 

fornecimento de atendimento complementar de saúde, bem como ressalta que 
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mantém diálogo aberto e contínuo com essa população e reforça seu respeito 

ao Povo Xikrin do Cateté. 

As Associações Indígenas que representas os Xikrin ingressaram, no mês de 

julho do corrente ano, com uma nova ACP contra à VALE, IBAMA, FUNAI, 

ICMBIO e UNIÃO, desta vez questionando a regularidade do processo de 

licenciamento ambiental do Projeto Alemão e requerendo o pagamento de 

indenização pela operação minerária do empreendimento da Mina de Igarapé 

Bahia,  qual está encerrado desde o início dos anos 2000. 

A VALE ainda não foi citada nesse processo, contudo, registra que, no último dia 

13 de novembro, o juízo da 2ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de 

Marabá decidiu por não conhecer os pedidos liminares formulado pelas 

associações indígenas, inclusive do irreal pedido indenizatório, rejeitando a 

alegação de urgência declarada pela Associações Indígenas, bem como 

reforçando o princípio legal de presunção de legitimidade dos atos 

administrativos. 

Por fim, há que se registrar que o feito da referida ACP é uma das que serão 

atingidas pelo acordo processual celebrado entre a Vale, Comunidade Indígena 

Xikrin e MPF, será alvo de pedido de suspensão do seu processamento. Esse 

passo é muito importante para a resolução desta controvérsia e para a 

consolidação de uma relação de parceria e confiança com essas comunidades. 

E que os diversos projetos e programas, já em curso, tanto com os Xikrin do 

Cateté, quanto com os Kayapó, são resultado desse engajamento permanente, 

do protagonismo dos indígenas e da visão de longo prazo. 

 

Alegação: Descumprimento de acordos com Povos Indígenas das TIs Rio 

Pindaré, Mãe Maria, Xikrin e Arariboia - pág. 17 

Descrição: “Já a Estrada de Ferro Carajás afeta diretamente quatro Terras 

Indígenas: Rio Pindaré, Mãe Maria, Xikrin e Arariboia. A empresa é acusada por 

indígenas de descumprir seguidamente os acordos firmados para amenizar os 

impactos na região.” 

Posicionamento Vale: Sobre a Estrada de Ferro Carajás (EFC), a Vale 

esclarece que desde sua construção, no início da década de 80, a empresa 

realiza atividades de apoio aos povos indígenas, incluindo ações nas áreas de 
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saúde, educação, atividades produtivas, entre outras. Todas as atividades da 

ferrovia são realizadas em conformidade à legislação vigente, respeitando os 

direitos dessas populações. Cabe esclarecer que a EFC não tem influência nas 

Terras Indígenas Araribóia e Xikrin do Cateté.  

Desde a década de 80, a Vale vem apoiando o Povo Gavião em ações de saúde, 

atividades produtivas entre outras. Atualmente, há um Termo de Compromisso 

em vigor que estabelece o valor de R$ 14 milhões anuais repassados 

mensalmente para as associações indígenas do Povo Gavião, que são 

responsáveis pela execução do recurso no seu etnodesenvolvimento. 

Destacamos ainda que foram implementados diversos projetos de 

etnodesenvolvimento e plano básico ambiental junto aos Awá e Guajajara. 

A Vale busca manter um relacionamento respeitoso e realizar ações que evitem, 

mitiguem ou compensem possíveis impactos de suas operações nas populações 

por onde a Estrada de Ferro Carajás passa. Por isso, firmou acordos com os Awá 

e outros povos indígenas que vivem na área de influência da EFC, cujo objeto é 

o apoio e promoção de ações que beneficiem e promovam o 

etnodesenvovimento dessas comunidades. 

Mantemos um Acordo de Cooperação para apoiar os povos Awá, Guajajara e 

Urubu Ka'apor que habitam as Terras Indígenas Caru, Awá e Alto Turiaçu e 

suportar atividades produtivas focadas no desenvolvimento étnico dessas 

populações. 

Os Planos Básicos Ambientais no Brasil, possuem 5 anos de duração, desta 

forma estão entrando no terceiro ano de implantação do PBACI Awá e Guajajara, 

que envolve a execução e a construção de 04 espaços coletivos, utilizando 

técnicas de Bioconstrução, destinados ao fortalecimento e resgate da cultura 

indígena. Também destacamos as importantes atividades de Proteção Territorial, 

em parceria com a Frente de Proteção aos Indígenas de Recente Contato, da 

FUNAI, com apoio técnico e o fornecimento de equipamentos, e as diversas 

atividades de capacitação, que incluem atividades de gestão, fortalecimento 

institucional e suporte para atividades produtivas. 

O Termo de Cooperação e Compromisso (TCC), firmado entre Vale, indígenas e 

interveniente. Os principais destaques do TCC em 2019 foram a construção de 
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05 casas de farinha nas Tis Alto Turiaçu e Rio Pindaré, a Construção de 01 usina 

de arroz na TI Rio Pindaré e de um depósito para armazenamento da produção 

na TI Awá. Também foram executadas obras de melhoria de 05 Caminhos de 

acessos às aldeias das Terras Indígenas Alto Turiaçu e Awá, facilitando o 

deslocamento dos indígenas entre uma aldeia e outra, sem precisar sair da Terra 

Indígena. 

 

Alegação: Mineração em Terra Indígenas – pág. 17 

Descrição: “Embora negue, a Vale também tem centenas de requerimentos para 

explorar dentro de Terras Indígenas na Amazônia. Entre os 236 pedidos, 

destacam-se os que incidem sobre o Território Indígena (TI) Trombetas/Mapuera, 

que está localizado entre Roraima, Amazonas e Pará, com 68 requerimentos; a 

TI Munduruku, no Pará, com 52 requerimentos; a TI Xikrin do Rio Catete (PA), 

com 37; a Kayabi (PA), com 35; e a Menkragnoti/Baú (MT/PA), com 26.” 

Posicionamento Vale: A Vale se relaciona há décadas com diversos povos 

indígenas no Brasil e no exterior, sempre com respeito aos direitos, cultura, 

interesses e perspectivas dessas comunidades.  A Vale cumpre rigorosamente a 

legislação sob todos seus aspectos e segue fielmente o princípio 

internacionalmente reconhecido de Consentimento Livre, Prévio e Informado 

(Free Prior Informed Consent - FPIC) no caso de desenvolver atividades em 

Terras Indígenas homologadas.  

Informamos que não desenvolvemos atualmente quaisquer atividades de 

pesquisa mineral ou lavra em Terras Indígenas no Brasil, sejam títulos minerários 

ou expectativas de direito. Além disso, o plano de produção da Vale não 

considera recursos minerais ou reservas minerais em Terras Indígenas no Brasil. 

A companhia constantemente reavalia sua carteira de processos minerários, 

incluindo títulos e requerimentos de pesquisa que interferem total ou 

parcialmente em terras indígenas.  

Em números atualizados, a Vale possui 2 (dois) títulos em Fase de Requerimento 

de Lavra, obtidos anteriormente à homologação das respectivas Terras 

Indígenas.  
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Adicionalmente, possui mais 42 (quarenta e dois) processos de Requerimento de 

Pesquisa em Terras Indígenas homologadas, isto é, processos que se referem à 

expectativa de direito, sendo que até o momento nenhum desses títulos (Alvarás 

de Pesquisa) foi outorgado. A maioria desses requerimentos de pesquisa foram 

protocolizados anteriormente à homologação das respectivas Terras Indígenas. 

Ressalta-se que a Vale jamais desenvolveu atividades nessas regiões pela 

ausência do título e de regulamentação por parte do Governo.   

Embora conste do site da Agência Nacional de Mineração (ANM) um número 

maior de processos em nome das empresas do Grupo Vale, um grande 

percentual desses processos foi objeto de renúncia/desistência por parte da 

própria Vale, estando pendente apenas a homologação da ANM. 

Independentemente de eventual aprovação de qualquer legislação sobre 

mineração em Terras Indígenas no Brasil, a Vale reafirma o compromisso 

estabelecido em sua Política Global de Direitos Humanos de atender aos 

princípios do “Posicionamento de Mineração e Terras Indígenas” do Conselho 

Internacional de Mineração e Metais (International Council on Mining and Metals 

- ICMM), com a obrigatória observância do consentimento livre, prévio e 

informado dos povos indígenas para desenvolver quaisquer atividades em Terras 

Indígenas, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. 

 

Alegação: Danos à saúde do Povo Tembé causado pela atuação da 

subsidiária da Vale – Biopalma. - pág. 17 

Descrição: “Além disso, uma subsidiária da Vale, a Biopalma, processa óleo de 

palma (dendê) no Pará, e o uso massivo de agrotóxicos nas plantações afeta 

diretamente a saúde do povo Tembé, além de poluir os rios e igarapés. A 

contaminação foi comprovada por análise técnica.” 

Posicionamento Vale: Sobre atuação da Biopalma, a empresa esclarece que 

não desenvolve nenhuma atividade no território indígena. Importante ressaltar 

que em áreas de plantio próximas ao território indígena não são utilizados 

defensivos agrícolas. As técnicas utilizadas no plantio de dendê seguem 
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rigorosamente regras e controles ambientais, sem impactos negativos ao meio 

ambiente. 

 

Alegação: Danos ambientais ocasionados pelo rompimento da Barragem 

de Mariana causam danos ambientais aos povos Tupiniquim, Guarani e 

Krenak- pág. 19 

Descrição: “Apesar de não terem acontecido na Amazônia, é impossível 

mencionar a Vale sem citar seu envolvimento nos maiores desastres ambientais 

da história do Brasil. Em novembro de 2015, o rompimento de uma barragem de 

rejeitos em Minas Gerais, no sudeste do país, fez com que uma lama tóxica 

percorresse quase 700 quilômetros até contaminar o Oceano Atlântico, no 

Espírito Santo. A destruição do Rio Doce atingiu diretamente o Povo Indígena 

Krenak, em Governador Valadares (MG). Ailton Krenak, escritor e importante 

pensador indígena, dá a dimensão da importância do Rio Doce ao seu povo. “Ele 

é insubstituível porque nós não admitimos que ele está morto. É por isso que 

estamos na margem esquerda do Rio Doce velando o corpo daquele parente 

nosso, o Watu, que é o nosso avô. Os Krenak não vão sair dali. Mesmo que a 

Vale vá bombardear a aldeia para tirar os Krenak de lá, eles vão resistir. É algo 

muito difícil, para quem não vive isso, entender.” No Espírito Santo, o povo 

Tupiniquim também luta por reparação, já que a água da região está totalmente 

contaminada.” 

Posicionamento Vale: O relacionamento da Vale com Povos Indígenas 

Tupiniquim e Guarani ocorre em razão da relação destes com a Estrada de Ferro 

Vitória Minas e Ramal Barra do Riacho que culminou no processo de 

licenciamento ambiental e elaboração dos Estudos de Componente Indígena e 

da implementação do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena das 

Terras Indígenas (TI) Comboios e Tupiniquim-Guarani – PBACI. Desde então, na 

condução desse relacionamento, a Vale dedica um profissional experiente que 

conduz diálogo aberto, permanente e transparente com essas comunidades no 

processo de implementação das ações de mitigação de impacto estabelecidos 

no PBA. Em função do rompimento da Barragem de Fundão, foi estabelecido o 

Termo de Ajustamento de Conduta (TTAC) prevê a implantação do Programa de 
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Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida Povos Indígenas e Comunidades 

Tradicionais, que tem o objetivo de mitigar, reparar, recuperar e compensar os 

impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais que venham a ser 

identificados, assim como promover o desenvolvimento integrado das 

comunidades indígenas direta ou indiretamente impactadas na área de 

abrangência do evento. 

Em relação ao Povo Krenak, o relacionamento também se dá em função da 

Estrada de Ferro Vitoria Minas. Desde 2008, por meio de acordo, a Vale apoia o 

projeto de atividade produtiva de pecuária leiteira, além da construção de centros 

culturais e cercamento de matas ciliares. Assim como os Tupiniquim e Guarani, 

os Krenak fazem parte das ações endereçadas no âmbito da reparação em 

função do rompimento da Barragem de Fundão.  

A Vale destaca que a Fundação Renova foi constituída em 2016, com o objetivo 

de executar as ações de reparação e compensação dos impactos associados ao 

rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, 

previstas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado 

entre a Samarco, suas acionistas Vale e BHP Billiton, a União Federal, os 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e diversas autoridades públicas em 

âmbitos federal e estadual.  

Com isso, a Fundação Renova gere e executa as ações de reparação, tais como, 

mas não se limitando, ao repasse de auxílio financeiro, fornecimento de insumos, 

manutenção de estradas e perfuração de poços. A Fundação Renova contesta 

algumas alegações sobre a qualidade da água, por se mostrarem inconsistentes 

e realizadas sem o rigor técnico e científico necessário para demonstrar 

causalidade com o rompimento da barragem de Fundão.  

Mais informações sobre o acompanhamento dos programas de reparação dos 

danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, podem ser obtidas 

consultado o sítio eletrônico da instituição: https://www.fundacaorenova.org 
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Alegação: Desassistência aos Povos Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe 

impactados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho/MG – 

pág. 19. 

Descrição: “Novo rompimento de barragem da Vale, desta vez em Brumadinho, 

em janeiro de 2019, matou 270 pessoas e afetou também a aldeia Naô Xohã, do 

povo Pataxó Hã-hã-hãe. Hoje, os Pataxó foram obrigados a se mudar para a 

periferia de Belo Horizonte. Em setembro de 2020, 20 meses após rompimento 

de barragem em Brumadinho, a Vale anunciou R$ 12,4 bilhões em remuneração 

a acionistas, enquanto segue sem compensar devidamente as comunidades 

atingidas e as famílias das vítimas.” 

Posicionamento Vale: Preliminarmente a Vale registra que, em virtude dos 

impactos consequentes do rompimento da barragem de Brumadinho, a empresa 

celebrou Termo de Ajuste Preliminar Emergencial (TTAP) com o Ministério 

Público Federal, em abril de 2019, que tem por objeto regular questões 

relacionadas ao atendimento específico de necessidades dos indígenas Pataxó 

e Pataxó Hã Hã Hãe, residentes na Aldeia Naô Xohã situada no município de 

São Joaquim de Bicas (MG) e em Belo Horizonte/MG.  

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) emitiu, em 13/12/2018, Relatório de 

Qualificação Fundiária Pataxó Nahô Xohã, que atestou que a Aldeia Naô Xohã 

não é uma Terra Indígena Tradicionalmente Ocupada. Trata-se de uma 

ocupação recente, cuja área outrora era propriedade da empresa MMX/EBX, e 

recentemente foi adquirida, em leilão, por outra pessoa jurídica. Segundo o 

relatório, os indígenas ocuparam o local em novembro de 2017 convidados pelo 

Movimento dos Sem-Terra (MST) que já possuía o acampamento “Pátria Livre” 

nas proximidades desde junho de 2017, representantes das etnias Puri, Pataxó, 

Karajá e Kambioá estabeleceram-se no local. Quando da visita da FUNAI em 

junho de 2018, 15 famílias residiam na aldeia batizada como Naô Xohã (“Espírito 

Guerreiro”). Eram basicamente da etnia Pataxó e Pataxó Hã Hãe, sendo que as 

famílias das outras etnias frequentavam sazonalmente a ocupação. A maioria 

dos indígenas que constituiu a aldeia é originária do sul da Bahia (Santa Cruz 

Cabrália, Coroa Vermelha e Barra Velha). Estão em Belo Horizonte ou em sua 

região metropolitana há quase quinze anos.  
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Em março de 2019, familiares de um dos troncos da Aldeia Naô Xohã deixaram 

o acampamento, alegando insegurança, por causa de ameaças internas, 

residindo desde então em sua maioria nos Bairros Taquaril, Jardim Vitória e 

Parque São Pedro em Belo Horizonte. As justificativas do grupo sobre sua saída 

foram oficialmente registradas pela vice-cacique Werymerry (Kenya) em dois 

documentos, com datas de 18 e 25 de março, endereçados via e-mail para a 

FUNAI, para o Ministério Público Federal e para a VALE S.A. A liderança solicitou 

que as tratativas com a VALE S.A. fossem, a partir de então, realizadas 

separadamente do grupo que permaneceu na Aldeia Naô Xohã. A VALE S.A. 

considerou o pedido do grupo passando a envolvê-lo em suas ações de 

reparação. Desde a cisão ocorrida, a VALE S.A. acompanha os grupos indígenas 

e todas as ações de reparação são programadas e realizadas nesta direção, 

guardadas as especificidades de cada caso. 

No âmbito do Termo de Ajuste Preliminar Emergencial (TTAP), a Vale S.A. vem 

executando ações estruturantes de reparação integral dos indígenas, voltadas à 

reestruturação econômica, por meio de auxílio financeiro mensal; ao pleno 

restabelecimento da saúde indígena, por meio de programa específico de 

acompanhamento da situação das famílias no período pós-rompimento e 

assistência primária. 

Nos primeiros meses, ações emergenciais de assistência social e de saúde aos 

indígenas foram executadas pela companhia, que forneceu cerca de 10 

toneladas de proteína até maio de 2019; cerca de 3.300 itens de limpeza e 

higiene pessoal; cerca de 900 utensílios domésticos e outros itens de primeira 

necessidade. 

Registra-se que em fevereiro de 2019, a partir de um projeto elaborado pelo 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Minas Gerais e Espírito Santo), a Vale 

instalou uma caixa d’água de 10 mil litros e uma rede de distribuição para levar 

água potável com uma torneira até cada moradia, além de distribuir filtros de 

barro para as famílias. A água encanada é fornecida pela rede da Copasa e os 

custos do consumo são financiados pela mineradora. Para melhores condições 

de consumo, desde novembro de 2019, a Vale ainda fornece 1.500 litros de água 

mineral semanalmente para a aldeia Naô Xohã, seguindo o volume de consumo 

per capita recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, durante 
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o período emergencial, a Vale garantiu plena assistência aos indígenas 

assegurando tanto a saúde quanto à segurança alimentar dos atingidos. 

Neste quesito, a Vale atua em conjunto com o Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI MG-ES), a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Secretaria de 

Estado de Saúde e as secretarias municipais de saúde de São Joaquim de Bicas 

e Belo Horizonte. Estes órgãos fazem parte do Comitê Interinstitucional para 

Acompanhamento do Diagnóstico de Saúde no contexto da reparação aos povos 

indígenas Pataxós e Pataxós Hã-Hã-Hãe. 

 A Vale S.A. também assinou um Termo de Cooperação com a Secretaria 

Municipal de Saúde de São Joaquim de Bicas objetivando apoiar o órgão público 

nos atendimentos aos indígenas da aldeia Naô Xohã e está instalando no local 

ocupados pelos indígenas, com a anuência dos órgãos competentes, uma 

Unidade Básica de Saúde, banheiros e casas de banho. Além disso, o TAP-E 

Pataxó prevê ainda a contratação de uma assessoria técnica independente para 

os indígenas e uma consultoria socioeconômica que produzirá o diagnóstico de 

impactos e danos objetivando a reparação integral da comunidade, ambos 

processos estão em andamento sob a condução do MPF e da FUNAI. 


