CNMARA TE. CNICA INDiGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comite Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota Thcnica n2 014/2018/CT-IPCT/CIF
Assunto: Determinar fornecimento de 4ua mineral para consumo em seis aldeias

Tupiniquim e Guarani
I. INTRODUfi0
1.

A Umara Tknica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais — CT-IPCT foi

instalada em junho/2017 para assessorar o CIF no monitoramento das aOes
implementadas pela Fundaao Renova, com vistas a reparar e mitigar os efeitos do
desastre sobre essas populaies. A CT-IPCT e competente para orientar,
acompanhar, monitorar e fiscalizar o Programa de prote0o e recuperao da
qualidade de vida dos povos Indigenas, previsto na dausula 08, I c, do TTAC
(Programa 03), estando abrangidos nestas clausulas as populacies Tupiniquim e
Gua ra ni das Terras Indigenas Comboios, Tupiniquim e Caeiras Velhas 11.
,

2.

Considerando-se que a Fundaao Renova ficou responsavel pelo atendimento
emergencial as populaOes atingidas, que deve abranger a seguranp hidrica,
alimentar e econ6mica ante ao impacto provocado pelo rompimento da Barragem
de Fundao em Mariana, al&ri de mitigar e reparar os danos causados a vida das
as tradies, aos recursos naturais e aos territ6rios indigenas, a FUNAI
acompanhou as negociaes da Fundaao com os indigenas desde o principio,
tendo sido pactuados dois acordos que abrangem as trk terras indigenas: um
acordo com a TI Comboios (Associgao Incligena de Comboios e da Aldeia
Tupiniquim de Comboios) e um acordo com as TI Tupiniquim e Guarani e Caeiras
Velhas II ((Associaao Incligena Tupiniquim e Guarani, Associaao incligena Mboapy
Pind6 e Associaao Incligena Tupiniquim da Aldeia de Pau Brasil). O acordo firmado
com as TI Tupiniquim e Guarani e Caeiras Velhas II esta em fase de renegociaao
com a Fundaao Renova e os indigenas pedem a equiparak com os termos
acordados com a TI Comboios, uma vez que o territ6rio atingido e considerado
coletivo para as etnias Tupiniquim e Guarani.

3.

A presente nota tknica tem como objetivo relatar e justificar ao Comith
Interfederativo a necessidade de fornecimento de agua para consumo humano
para seis aldeias das Terras Indigenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz/ES, de
forma imediata, em atendimento ao encaminhamento registrado na memdria da
reunik realizada em 09/08/2018, na Aldeia Pau Brasil - item 6 (Anexo I), que foi
registrada por Gabriel Vinicius Moura/Funda0. o Renova, bem como aos dados
registrados na Ata-Executiva feita pela secretaria da CT-IPCT na mesma data
(Anexo II).

4.

O pedido dos indigenas e de fornecimento imediato de a"gua para consumo, nos
mesmos moldes do determinado para a CRQ de Degredo: em gales de 20 litros,
retornaveis, na razao de 5 litros por pessoa por dia, para as aldeias Comboios,
e Nova Esperana.
C6rrego do Ouro, Amarelos, Pau Brasil, Olhos

11. JUSTIFICATIVAS e RECOMENDAOES
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5.

A CT-1PCT realizou sua 142 Reunta'o Ordinkia no Territ6rio Tupiniquim e Guarani,
nos dias 07 a 09 de agosto de 2018. A programack do dia 08/08/2018 incluiu uma
visita tacnica aos territ6rios atingidos, ocasik na qual ficaram evidentes os
problemas enfrentados com a qualidade da agua para consumo, oriunda de pocos
amaz6nicos (cisternas) em terreno superficial e sujeito a inundack. Na TI
Com boios, o poco fica ao lado da Escola e as criancas consomem a agua do mesmo,
da mesma forma que os adultos.

6. A Fundack Renova contratou a Polif6nicas Consultoria para reanzar o Estudo do
Componente Inchigena (ECI), com vistas a determinar os impactos ocasionados nas
Terras Incligenas pelo rompimento da Barragem de Fundk. 0 ECI ainda encontrase em andamento, aguardando libera'ao do IBAMA para a realizack de coletas
complementares de agua, sedimentos, peixes e organismos benthnicos, a fim de
determinar o nivel de comprometimento de tais recursos nas terras indfgenas. A
Fundack Renova preconiza que o Plano Ambiental Basico, no bojo do qual sera'o
executadas aciies estruturantes, nao pode prescindir das concluses do Estudo do
Componente Indigena para ser delineado. Entretanto, mesmo sem a finalizack do
ECI, ficou evidente para todos os participantes da 14 2 Reunik Ordinaria da CT-IPCT
que ha necessidade de algumas ac - es intermediarias, que ja podem ser iniciadas.
Desta forma, ficaram agendadas duas oficinas com a Polif6nicas para os dias 21 e
22 de agosto, uma na TI Comboios e outra na TI Tupiniquim e Guarani, para a
discussk com os indigenas de que tipo de ac'ao poderia ser iniciada
imediatamente, dados os impactos ja mensurados e discutidos pela Consultoria
com os indigenas; as reuni6es foram acompanhadas pela Defensoria Publica mas
seus resultados ainda na'o foram dados ao conhecimento desta CT-IPCT.
,

7.

Considerando-se ata mesmo que o abastecimento de agua para as Terras Indigenas
pode na- c) ter sido afetado pelo rompimento da barragem (ja que a populack usa,
em sua maioria, agua de pocos), e evidente para os indigenas a mudanca na
qualidade da 4ua do Rio Comboios e da 4ua dos pops, seja pela mortandade
de peixes e alteraceies na colorack da agua do rio Comboios quando da passagem
da pluma de rejeitos pelo Rio Doce seja pela aIteracao de colorac'ao e cheiro da
agua dos pocos amaz6nicos (ainda sem analise de componentes quimicos e
minerais pela Fundac'k Renova). Os indigenas entendem que a agua do Rio Doce
transbordou para o Rio Comboios por meio do Canal Caboclo Bernardo e o rio
Comboios, por sua vez, afetou a qualidade da agua dos pocos, ja que estes se
localizam em terras permeaveis e superficiais. Alam disso, a pluma de rejeitos
tambthil foi devolvida pelo mar, atingindo inicialmente a TI Comboios, mas
avancando para os demais territ6rios indigenas, ja que a kea e estuarina e ha
evidancias de mangue varios quiliSmetros continente adentro, nas margens dos
rios. Foram relatados casos de aquisicao de agua para consumo pelos indigenas
que n'k se sentem seguros para consumir a agua dos pocos; entretanto, nem
todos tarn condies financeiras de

8.

A ocorrancia do desastre ambiental de propores gigantescas gerou uma
percepck na comunidade em relack a qualidade da agua e mortandade de peixes
e organismos aquaticos nas Terras Indigenas Tupiniquim e Guarani com a chegada
da pluma de rejeitos na regiao. Essa percepck da comunidade s6 ocorreu em
virtude do citado desastre. Portanto, fica evidente o nexo causal entre o desastre e

Nota Tecnica n 2 014/2018

—

Fornecimento de egua para Tis Tupiniquim e Guarani Pegina 2 de 4

CiN‘MARA TECNICA INDI.GENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comith' Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

a perceNk/praticas da comunidade em relaa'o a qualidade da agua.
importante frisar que o nexo causal e o liame entre a conduta e o
dano. No caso em analise o desastre gerou na referida comunidade uma
perceN'o, que e claramente fundada em virtude da proporOo do desastre,
negativa em rela0o a quaiidade da 4ua. Afem disso, os efeitos psicol6gicos

decorrentes (pessoas que se recusam a consumir a 4ua e, mesmo sendo uma
comunidade carente, destina parte do auxflio emergencial para comprar agua
para consumo, com receio dos efeitos que a agua disponivel possa causar doenas

e/ou piorar ainda mais as condies de sade), soficita-se ao CIF deliberar pelo
fornecimento imediato de 4ua mineral para as aldeias Comboios, Ccirrego do
Ouro, Amarelos, Pau Brasil, Othos D'4+gua e Nova EsperaNa, com base no prindpio
da precau0o, ate que as analises e estudos em andamento (e todas as demais
analises que se fizerem necessarias) possam ser finalizados.
9. Considerando-se as ultimas informa0es, que d'ao conta da necessidade de coletas
de agua, sedimentos e organismos aquaticos em diferentes periodos do ano para
fins de analise cientifica (mais do que uma campanha, conforme sugerido
inicialmente pela consultoria Polifonicas conforme condia"o estabelecida pelo
iSrg'ao ambiental para conceder o licenciamento), e que ir'ao prolongar os estudos
por cerca de 12 meses; e, considerando-se a organizao local para a definiao de
aOes estruturantes que ja podem ser iniciadas nas terras indigenas, antes mesmo
do termino do Estudo do Componente Incligena, demanda-se que a Fundao
Renova inicie, de imediato, ab'es estruturantes nas mesmas aldeias Tupiniquim e
Guarani, com vistas a garantir agua de qualidade para os residentes,
independentemente da finaliza0o do Estudo do Componente Indigena, como
,

parte da mitiga0o dos efeitos delet&ios do rompimento da barragem de Funcffio
nos Territ6rios indigenas de Aracruz/ES.

III. RECOMENDAOES AO COMITE INTERFEDERATIVO

10. Tendo em vista o anteriormente disposto, esta CT-IPCT recomenda ao Comite
Interfederativo:
10.1

Determinar a Fundaao Renova o fornecimento imediato de agua para
consumo (at 30/09/2018) para os(as) residentes nas aldeias Comboios,
C6rrego do Ouro, Amarelos, Pau Brasil, Olhos 1:Y4ua e Nova EsperaNa, das
Terras Indigenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz/ES, em galeSes retornaveis
de agua mineral, de 20 Iitros, na rao de 5 (cinco) litros de agua por pessoa
por dia, ate que as medidas estruturantes a serem executadas pela Fundao
Renova garantam agua potavel de qualidade para os residentes nestas aldeias
e permita m a interruKk deste fornecimento.

10.2

Determinar a Funda'eo Renova o inkio imediato de aOes
estruturantes nas mesmas aideias, com vistas a garantir, o mais breve
possivel, o fornecimento de agua de qualidade para o consumo dos residentes,
independentemente da finalizao do Estudo do Componente Inthgena, como
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parte da mitigack) dos efeitos delet&ios do rompimento da barragem de
Funcffio nos Territ6rios indigenas de Aracruz/ES.

inobservkcia desta Nota Tecnica n 2 14/2018/CT-IPCT/CIF e de suas
recomenda0es, pela Fundao Renova e/ou suas mantenedoras, ensejara as
penalidades previstas no TTAC.

11. A

Brasilia, 06 de setembro de 2018.

00j4LL

h\41;el

Caroline Buosi Molina
Coordenadora
Ca"mara Th'cnica Incligena e Povos e Comunidades Tradicionais
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