COMITE‘. INTERFEDERATIVO

n° 255, de 18 de dezernbro de 2018

Define diretrizes para os estudos de avalia0o
de risco ambiental e de avaliacCto de risco a
sade humana nos povos indi'genas e
comunidades tradicionais.

Em aten4o ao TERMO DE TRANSA;k0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre 6rgAos e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, Minist&ios Pnblicos, Defensorias Pnblicas e as empresas Samarco
Minera0o S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e
Considerando o definido nas Clausulas 39 a 53 e 106 a 112 do TTAC, na Nota `1"cnica
n° 14/2018 GTCAD/IEMA, na Nota T&nica n° 26/2018 da Camara T&nica Indigena e
Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), e as atribui0es deste (usAo colegiado, o
COMITE INTERFEDERATIVO delibera:
Delibera0o do CIF:

1) Reprovar as conc1uses do Parecer elaborado pela RazAo Consultoria sobre as
analises ambientais realizadas no arnbito do Estudo do Componente Quilombola,
de acordo com as Notas Thcnicas n° 14/2018 GTCAD/IEMA e n° 26/2018/CTIPCT/CIF.
2) A Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo/ES e os demais povos e
comunidades tradicionais ja reconhecidos pela CT-IPCT nos Programas previstos
nas Clausulas 39 a 53 do TTAC deverAo ser integrados as aOes e planos a serem
executados pela Fundaao Renova no Ambito dos estudos vinculados ao
monitoramento da qualidade ambiental e do risco ambiental a sande htunana,
acompanhados pela CT-SHQA, CT-GRSA, CT-Sande e CT-BIO, conforme
indicaejes constantes na NT n° 26/2018/CT-IPCT/CIF.
3) Determinar que quaisquer estudos sobre qualidade e contaminao da agua, solo,
sedimentos, peixes e outros organisrnos, realizados em territ6rios e comunidades
tradicionais, sejam balizados e guardem compatibilidade metodolgica com
demais estudos realizados com objetivos semelhantes em outras localidades da
Bacia do Rio Doce, cujos resultados obtidos deverAo ser compartilhados pela
Funda0o Renova com a CT-SHQA, CT-GRSA, CT-Sande e CT-BIO, al6n da
CT-IPCT, para analise e manifesta9Ao.
4) Deterrninar a corriplemento dos estudos ambientais vinculados ao Estudo do
Componente Quilombola de Degredo ern paralelo a estruturao do Plano Basico
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Ambiental Quilombola (PBAQ), mantendo-se o cronograma acordado entre a CTIPCT, Fundack Renova e suas consultorias e a Comunidade Quilombola.
5) Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para reapresentack dos estudos
de que tratam esta deliberao, observando as diretrizes aqui estabelecidas.

Vit&ia/ES, 18 de dezernbro de 2018.
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Suely Mara Vaºººzj j Guinlars Aranjo
Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO

134ina 2 de 2

