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Vit6ria-ES, 09 novembro de 2018

Assunto: Consensos e recomenda0es produzidas na "la Oficina de diretrizes para consolida0o de unidades de conserva*
afetadas pelo rompimento da Barragem de Funffio — cUusula 182 do TTAC (outubro de 2018)".

1. DESTINATikRIO

Comite Interfederativo - CIF.
2. INTERESSADO

Comite Interfederativo — CIF;
Csmara T&nica de Conserva0o e Biodiversidade - CTBIO
Funda4o RENOVA;
Instituto Chico Mendes de Conserva4o da Biodiversidade — ICMBio;
Instituto Estadual de Florestas — IEF/MG.
REFEIdNCIA

Termo de Transa0o e de Ajustamento de Conduta - TTAC, celebrado entre Unffio, estados de Minas Gerais, Espirito Santo e
as empresas Samarco Minerao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA. CUusula 182;
Relathrio da la oficina de diretrizes para consolida g- o de unidades de conserva4o afetadas pelo rompimento da barragem de
funffio — cMusula 182 do TTAC. Brasilia, 16 e 17 de outubro de 2018. Organiza4o ICMBio e Funda4o Renova - Funda4o
Renova. Participa4o ICMBIO, IEF, IEMA, RENOV e WWF-Br (Anexo).

L

. FUNDAMENTAO/ANikLISE TCNICA/PARECER

4.1 Contextualizac'no e Objetivos

A cMusula de 182, constante no Termo de Transa0o e Ajustamento de Conduta firmado entre a Unfflo e os Estados de
Minas Gerais, do Espirito Santo e a SAMARCO Minera0o S.A, estabelece que a Fundao RENOVA deveth custear as
aOes de consolida0o do PERD — Parque Estadual do Rio Doce e do Refgio de Vida Silvestre de Santa Cruz:
"CLikUSULA 182: A FUNDA;k0 deveth custear aQ3es referentes a consolida."o de 2 (duas)
Unidades de Conservao, quais sejam, o Parque Estadual do Rio Doce e o Refilgio de Vida
Silvestre de Santa Cruz e a elaborao e implemento do plano de manejo, bem como a constru4o
da sede, da Area de Prote4o Ambiental na Foz do Rio Doce, com th-ea estimada de 43.400 ha, que
seth criada pelo PODER PBLICO.
PARikGRAFO PRIMEIRO: Entre as possibilidades das aOes compensat6rias, a serem definidas pela
FUNDA;k0 e aprovadas pelos 6rOos gestores das Unidades de Conserva'o, est a-'. o a elabora'o,
reviso ou implementa4o dos Planos de Manejo das unidades de conserva4o ou a implementa4o do
sistema de gest.:4o das keas, incluindo conselhos consultivos das Unidades de ConservaAo,
monitoramento, estrutura fisica e equipamentos, conforme cronograma acordado entre a FUNDA/k0
e os 6r,Oos gestores das Unidades de Conservao.
PAR/kGRAFO SEGUNDO: As obriga0es previstas no caput tthn natureza de medidas
compensat6rias e devem ser adotadas at6 janeiro de 2017. "
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Conquanto o conceito de consolidack nao foi definido pela Lei 9985/2000 ou por qualquer outra norma da legislack ambiental
havia consenso entre os 6rgks ambientais e a Fundack Renova, ou mesmo dentro da CTBio, sobre o seu
significado dentro do contexto do TTAC.
Esta falta de consenso em muito prejudicou o andamento do cumprimento da clksula, interferindo na elaborack dos Planos
de Trabalho para as Unidades de Conservack abrangidas pela clksula, nas tratativas entre 6rgks gestores das UCs e
Fundack Renova e inclusive nas anfflises e discusses desenvolvidas no knbito da CTBio e ate mesmo do CIF.
Por outro lado, como a consolidack de uma UC nao depende exclusivamente de recursos e servicos aportados na mesma,
mas tamb&n da pr6pria gestk da UC, havia a necessidade de gerar instrumentos de acompanhamento e avaliack da
efetividade da gestan. Instrumentos e indicadores que seriam importantes tambm para a avaliack do Programa 39 da
Fundack Renova.
Diante disso, a CTBio criou em marco de 2018 o Grupo de Trabalho Consolidack de UCs, composto por representantes do
ICMBio, IEF, IEMA e contando com a participack da Fundack Renova, para alinhar o entendimento com relack ao
conceito de Consolidack de UCs e estabelecer os indicadores de efetividade de gestk e de consolidack de UCs, no ktbito
da Clksula 182 do TTAC.
0 amadurecimento da discussk no GT, bem como a necessidade de ampliack das contribuiciies conceituais e
metodol6gicas, com a participack de especialistas extemos ao TTAC e de carker t&nico, para a construck destes conceitos
e parknetros, culminou na realizack da "la oficina de diretrizes para consolidack de unidades de conservack afetadas pelo
rompimento da barragem de fundk — clksula 182 do TTAC" realizada na sede do ICMBio em Brasilia, no periodo de 16 a
17 de outubro de 2018.
Assim sendo, com base nos consensos estabelecidos na referida oficina, a presente Nota T&nica tem por finalidade nortear as
tratativas entre Fundack Renova e os 6rgks gestores das Unidades de Conservack abrangidas pela Clksula 182 do TTAC,
quando da elaborack dos Planos de Trabalho de consolidack das mesmas UCs, subsidiar o acompanhamento da
implementack dos mesmos pelas partes, bem como subsidiar o processo de decisk da CTBio e do Comite Interfederativo —
CIF, no que tange a aprovack e acompanhamento dos mesmos Planos de Trabalho. Tamb6n visa completar e contribuir com
o PG 39 — Programa de Consolidack de Unidades de Conservack (Clksulas 181 e 182 do TTAC), apresentado pela
Fundack Renova.
4.2 "la oficina de diretrizes para consolidaOlo de Unidades de ConservaOlo afetadas pelo rompimento da barragem de
fundUo — cblusula 182 do TTAC — Resultados e conclusfies
Segundo Clkdio de Ndua do Instituto IPE, em sua apresentack na oficina, o conceito de consolidac"an adv6n do
amadurecimento das pesquisas relativas a Unidades de Conservack, inserindo o crit&io de Uito na avaliack desta
ferramenta de conservack, a qual inicialmente se restringia a quantidade e extensk de UC's criadas.
Assim, o conceito de consolidack vem atrelado a avaliack das Unidades de Conservack sob a perspectiva do cumprimento
de seus objetivos, devendo-se a isso a grande correlack do conceito de consolidack de UCs com o de efetividade na
implantack/gestk das UCs.
Ainda de acordo com Ndua, ao longo do tempo foram criadas vkias metodologias de avaliack da gesfa'n de UCs, sendo as
mais utilizadas como o RAPPAM, o Tracking Tool e o ProArca.
A despeito da existh'ncia das diversas metodologias de avaliack, foi consenso do grupo que as mesmas focam em sua maior
parte nos recursos e processos necesskios para a implantack das UCs, sem avaliar precisamente o atendimento as metas de
conservack e aos objetivos das mesmas. Deste modo, a maioria das metodologias citadas se prestam mormente para avaliar a
efetividade na gestk dos sistemas de unidades de conservack, e menos para avaliar as UCs dentro de suas especificidades
(suas metas de conservack e seus objetivos de criack).
A despeito disso, Mariana Ferreira, especialista convidada do WWF, apresentou estudos que indicam que o investimento de
recursos e insumos esta ligado a capacidade da UC em cumprir seus objetivos. Outro aspecto importante para a efetividade da
UC de cumprir seus objetivos foi a capacidade dos gestores de UCs e dos respectivos 6rgks ambientais, de promover a
articulack institucional.
Dentro deste contexto, surge o SAMGE, sistema de acompanhamento da gestk das UCs, desenvolvido pelo ICMBio como
uma metodologia diferenciada, uma vez que o mesmo tem o foco na conservack dos Recursos e Valores Fundamentais da
UC. O SAMGE incorpora em seu escopo instrumentos de acompanhamento da gestA'o da UC nas etapas de planejamento,
execuck, avaliack e monitoramento.
Finalmente, foi colocado por diversos atores que o status de consolidack nao e algo que, se atingido, permanece inalterado
ao longo do tempo. Ele pode ser alterado de acordo com mudancas no contexto em que a UC esth inserida, desde o knbito
institucional ate o socioecon6mico, o cultural e inclusive o natural. Diante disso, considerando o recorte temporal do TTAC,
muito importante gerar mecanismos que garantam a sustentabilidade da UC ao longo do tempo, ou seja, prover a UC dos
instrumentos e meios que garantam sua capacidade de responder aos desafios que se apresentarem no curto, m&lio e longo
prazos.
Dentro da conjuntura apresentada, e considerando especificamente o contexto da Clksula 182 do TTAC — Samarco, o grupo
produziu na oficina o seguinte conceito de consolidack:
Consolida0o e o conjunto de condicks e processos que permitam o alcance dos objetivos da Unidade de Conserva0o
(UC) e sua manuten4o no longo prazo, considerando:
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• Conserva0o dos recursos e valores fundamentais da UC, com destaque para a diversidade biol6gica e
socioambiental;
• Capacidade gerencial e operacional;
• Sustenta0o e legitima0o social.

Os elementos fundamentais para o alcance da consolida0o incluem:
•
•
•
•
•

Insumos: estrutura, recursos humanos, servkos e materiais;
Ferramentas efetivas de gesUo (diagnstico, planejamento, execu0o, monitoramento e avalia0o);
Governaika participativa e equitativa;
Sustentabilidade financeira;
Apropria0o dos valores da UC pela sociedade.

Tendo um consenso sobre o conceito, o grupo entendeu que o mesmo deve se fundar como elemento norteador das propostas
relacionadas a citada clAusula do TTAC, e dessa forma os 6rgAos ambientais, em entendimento com a Fundaek Renova,
deverk apresentar seus Planos de Trabalho (integralmente ou em etapas) para a consolidaek de cada UC.
Como muitas ae,5es necesrias para a consolidaek nAo dependem exclusivamente da Fundaek Renova, ou dos produtos
e/ou servieos adquiridos pela mesma, mas sim do pr6prio UrgAo gestor, no Plano de Trabalho apresentado deve constar a
definiek de responsabilidades nas ae5es propostas, bem como os resultados esperados.
Esta 16gica tamb6m deve ser adotada nos posteriores planos elaborados no escopo da consolidaek, e cuja implantaek
dependa de aportes da Fundaek Renova, tais como Plano de Manejo, Plano de Uso p6blico, Plano de Pesquisa, dentre outros.
Tamb6m foi consenso entre os participantes que deveth ser desenvolvido um instrumento que contribua para a
sustentabilidade financeira/oreamentAria das UCs abrangidas pela ClAusula 182 do TTAC, a qual deverA ser adequada as
realidades e status de implantaek de cada uma das UCs. A sugestk preliminar foi a da criaek de um Fundo independente
do oreamento do 6rgAo gestor, de forma a aumentar a resili6ncia da gestk das UCs com relaek a f1utuaees na gestk
governamental.
Como forma de acompanhar e avaliar o processo de consolidaek das UCs foi proposta a adoek do SAMGE, sistema de
avaliaek da efetividade da gestk das UCs desenvolvido pelo ICMBio, que tem foco principal na efetividade da conservaek
dos recursos e valores fundamentais da UC.
NAo foi definida uma taxa de efetividade de gestk a ser alcaneada para todas as UCs. No entanto, todas as UCs contempladas
pela clAusula 182 do TTAC deverk passar por uma avaliaeAo pr6via com o SAMGE devendo, a partir dessa avaliaek, ser
estabelecida uma meta de efetividade de gestk especifica para cada UC, a ser alcaneada dentro do escopo da CUusula 182.
Esta meta deveth, no minimo, proporcionar o alcance dos objetivos de conservaek e uso sustenUvel para os quais cada
unidade de conservaek foi criada, contemplando tamb6m algum nivel de incremento em seu grau de conservaek e de
sustentabilidade e efici6ncia gerencial, que atenda ao requisito de uma cMusula compensat6ria, onde ao final da
implementaek dos respectivos planos de trabalho, as unidades de conservaek atinjam niveis de consolidaek e efici6ncia de
gestk superiores ao esperado pelo cumprimento dos objetivos Usicos das politicas pUblicas diretamente relacionadas As
UCs.
5. CONCLUSik0 E/OU PROPOSW;k0
Considerando que o alinhamento de conceitos e entendimentos para fins de cumprimento da ClAusula 182 6 essencial para a
celeridade e efetividade das aees a serem desenvolvidas;
Considerando a necessidade de formalizar este alinhamento no Ambito da CTBio e do pr6prio CIF;
Entende-se que os conceitos e entendimentos explicitados nesta Nota T6cnica devam ser reconhecidos como elementos
norteadores para o cumprimento da CUusula 182 do TTAC e incorporados no "PG 39 — Programa de Consolidaek de
Unidades de Conservaek (CMusulas 181 e 182 do TTAC)", apresentado pela Fundaek Renova, em etapa de revisk, para
sua posterior aprovae"Uo pela CTBio e CIF.

ANEXO I — MINUTA DE DELIBERAik0 DO COMITE INTERFEDERATIVO

COMITE INTERFEDERATIVO
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DeliberacAo XX/2018, de XX de setembro de 2018.

Recomenda a inclus'do dos conceitos e entendimentos estabelecidos na "la oficina de diretrizes para consolida0o
de Unidades de Conservatio afetadas pelo rompimento da barragem de fundrio" como elementos norteadores para
o cumprimento da Cffiusula 182 do TTAC, devendo os mesmos serem incorporados ao escopo do "PG 39 —
Programa de Consolidaao de Unidades de Conserva0o (Cffiusulas 181 e 182 do TTAC)", apresentado pela
Funda0o Renova.

Em atencAo ao TERMO DE TRANS/Wik0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TTAC, entre UniAo, estados de Minas
Gerais, Espirito Santo e as empresas Samarco MineracAo S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.; e
Considerando o discutido nas Reunies OrdinArias do CIF, definido na ClAusula n° 182 do TTAC, e na Nota Tecnica CTBIO
N° 18/2018. O COMITE INTERF'EDERATIVO delibera:
Deliberaedo do CIF:

1. Reconhecer os conceitos e entendimentos estabelecidos na "la oficina de diretrizes para consolidacAo de Unidades de
ConservacAo afetadas pelo rompimento da barragem de fundAo", e explicitados na Nota Tecnica CTBIO N° 18/2018
como elementos norteadores para o cumprimento da ClAusula 182 do TTAC;
2. A FundacAo Renova deverA atender a DeliberacAo CIF 218/2018, referente ao documento "PG 39 — Programa de
ConsolidacAo de Unidades de ConservacAo (ClAusulas 181 e 182 do TTAC)", incorporando as recomenda0es da Nota
Tecnica CTBIO N° 18/2018.

Brasilia, XX de setembro de 2018.

Suely Mara Vaz Guimar'des Aradjo

Presidente do COMITE 1NTERFEDERATIVO
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