Cre■ MARA •CNICA INDGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comit'e Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota Tknica n2 010/2018/CT-IPCTICIF
Assunto:

Fundamenta0o ao pedido de Notificao a Funda0o Renova pelo

descumprimento de prazo previsto no item 3 da Delibera0o 161/2018 do Comit"
interfederativo e defini0o de gfies e penalidades complementares.
1.INTRODLX A0
1.

A presente nota tecnica tem como objetivo fundamentar a solicitak da CT-IPCT no

sentido de se proceder a notifica0-o para a aplica0o de penalidades Iegais a Fundak
Renova por descumprimento do prazo previsto no item 3 da Delibera0o 161, de 24 de
maio de 2018, bem como requerer o fornecimento emergencial imediato de agua
potavel para a Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo, em Linhares/ES,
nas condiOes definidas pelo Comith' Interfederativo, a partir de alinhamento da CT-IPCT
e da CT-Sade.
2.

Ressalvada a solicitak de revis'k de cadastro das famfflas (encaminhadas a Fundac'ao
Renova por meio de offcio, em maio/2018), a comunidade abrange 147 familias, com
populak total de 438 pessoas, sendo 45,4% da comunidade formada por crianas e
jovens de ate 19 anos. A comunidade vivia tradicionalmente do pescado da regik
(ca'ao, robalo, pescadinha, pescada, arraia, olho-de-boi e outros) e esta impedida de
exercer sua principal atividade produtiva (a pesca artesanal), aIem de nao poder praticar
atividades de fazer dado que o mar de Degredo tambem esta imprOprio para banho.

11. CONTEXTUALIZANO

3.

A CRQ Degredo, localizada no Iitoral norte do Espirito Santo, municipio de Linhares, foi
identificada como atingida pelo rompimento da Barragem de Fundk a partir de uma
busca ativa da Fundak Cultural Palmares, realizada em Linhares/ES, em

10 de

novembro de 2016, com acompanhamento da Fundak Renova. Na ocasik, a Renova
comprometeu-se a convocar reuni"ao para cadastramento das familias atingidas, reunirse com a comunidade e com a Palmares para identificar as medidas mitigat6rias e
compensat6rias dos impactos sofridos pela comunidade, identificar e solucionar os
problemas de comunicak com a CRQ de Degredo e providenciar teste para identificar
se o rio Ipiranga e o

freatico que abastece a comunidade foram contaminados. A

Fundack Palmares, por sua vez, comprometeu-se, entre outras coisas, a
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acompanhar todas as reuni6es subsequentes com os representantes da Samarco e
empresas vinculadas/contratadas. A epoca, a CT-IPCT ainda nk) estava instalada.
4.

Em dezembro de 2016, a Palmares encaminhou a Renova a retificao do Termo de
Refer'encia para o Estudo do Componente Quilombola, informando que, ressalvadas
identificaes futuras de outras CRQ impactadas, ficava retificado o Termo de Refer&lcia
para indicar que a CRQ de Degredo era a unica atingida. Com base nesses documentos,
deram-se inicias aos trabalhos que culnninarann com a
Componente Quilombola,

realizao do Estudo do

pela consultoria Herkenhoff & Prates, contratada pela

Fundaa"o Renova. Foram descartados impactos as comunidades de Santa Efigenia
(localizada em Mariana/MG) e dos Bernardos (em Raul Soares/MG).
5.

Comissk)

Localmente, os trabalhos da Fundaca"o Renova sa"o acompanhados pela

Quilombola Local, instituida a partir de assembleia da comunidade com a finalidade de
representar seus interesses junto a Fundak Renova. E importante ressaltar que as
comunidades tradicionais t&n o direito de escolher suas pr6prias prioridades e de
controlar, na medida do possivel, o seu prprio desenvolvimento econe)mico, social e
cultural, devendo participar da formulao, aplicao e

dos planos e programas

de desenvolvimento nacional e regional suscetiveis de afeta-los diretamente (artigo 7 2
da Conveno 169 da OIT).
6.

Em julho de 2017, ja no "ambito da CT-IPCT, mediante um arrazoado dos trabalhos
desenvolvidos pela Fundao Cultural Palmares junto a CRQ Degredo, definiu-se a
necessidade de construo, por parte da Fundaa - o Renova em conjunto com a
comunidade de Degredo, de um Plano Emergencial que contemplasse o monitoramento
hkirico, o acesso das familias quilombolas ao subsidio financeiro, o fortalecimento das
de comunicao e outras atividades. Ficou tambem apontado na NT que a
comunidade estava angustiada pela quesfflo hidrica, sendo que quilombolas afirmavam
que a agua do leNol frekico n"o era mais utilizada para consumo pela comunidade,
dado o medo de que estivesse contaminada. A Funda0o Palmares (como CT-IPCT) se
manifestou pelo pagamento dos subsidios imediatamente apOs a entrega da listagem
dos trabalhadores/as prejudicados/as pelo desastre ambiental.

Essa NT da CT-IPCT

segue as diretrizes apontadas pela NT 29/2017 da Palmares (emitida em 24/05/2017),
que traz como anexo o relathrio da reunia- o realizada em Degredo em 06/05/2017, que
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contou com a preseNa da Funda0o Renova e tambem da Herkenhoff & Prates, na qual
a comunidade fez um relato de todos os problemas que afligiam a comunidade,
ressaltando-se como critica a quest alimentar (por ser muito vinculada a pesca) e
informando os impactos causados pela lama em todos os cursos d'agua relevantes para a
comunidade. 0 Plano Emergencial, desta forma, foi constru(do em conjunto com a
comunidade, pela Fundaao Renova e/ou pela H&P, e foi acompanhado pela Palmares,
que ja exerceu a coordenak da CT-1PCT em conjunto com a FUNAI.
7.

Em 25/07/2017 a Fundak Renova apresentou a Camara um Plano Preliminar
Emergencial, que teria sido aprovado pela comunidade em 06/06/2017, pedindo sua
apreciao tknica para garantir segurana e legitimidade para sua execuo.

A

Palmares avaliou o plano e solicitou ajustes diretamente a Fundaao Renova, mas esta
respondeu (por meio de mensagem eIetrnica de 20/07/2017) que a avaliao teria que
ser da CT-IPCT, para ter mais peso (e nao apenas da Funda0o Palmares). Assim, nki■
houve qualquer apresentao de alterao do Plano Emergencial

por parte da

Fundak Renova.
8.

Em fevereiro/2018, apbs a transic a. o da Coordena'ao da CT-IPCT para a Secretaria de
Governo, o Plano Emergencial foi avaliado pela CT, sendo gerada a NT 004/2018/CTIPCT/CIF, submetida ao CIF na reunik de maro/2018 com o pedido de Revisk) do
Piano Emergencial em 20 dias a partir da deiibera5o. Foi registrado em ata o texto
proposto para deliberac`k (linhas 389-391 da Ata da 24,?. Reunrk do CIF) e ficou
registrado o encaminhamento E24-10: "O C1F oficiord a Renova para atendimento da
requisio da NT 04/20.18 e readequa0o do Plano Emergencial Preliminar para
atendimento d CRQ Degredo, a ser finalizado em ate 90 dias. Nesse perfodo serd
realizada reunido intercdmaras sobre o tema entre a CTSHQA, a CTOS, a CTE1, a CT-Sadde
e a CTB10". O Oficio nQ 38/2018/DCl/GABIN-IBAMA foi encaminhado pelo CIF a Fundaao
Renova.

9.

Devido

a

morosidade de atendimento

a

comunidade e

a

ciencia da Funda'ao Renova,

devido reiterados informes da CT-IPCT e ause•ncia de qualquer movimento para
atendimento da necessidade de fornecimento de agua potavel para a comunidade, alem
de reiteraOes da comunidade a partir da realizack da Consulta PbIica sobre o Estudo

do Componente Quilombola,

realizado

em Degredo em 17/03/2018, com a presena
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apenas da Herkenhoff & Prates (a Fundacao Renova avisou a CT-IPCT que nao estaria
presente, via oficio, em 16/03/2018), a temfrtica foi novamente tratada nas notas
t&nicas 06/2018/CT IPCT/CIF (que avaliou parcialmente o Programa 04) e 07/2018/CT-

IPCT/CIF (que recomendou a aprovacao condicionada do Estudo do Componente

Quilombola e pagamento do auxilio emergencial retroativo em parcela Unica), sendo que
primeira nota se recomendou ao CIF determinar a Fundack Renova a atuacao imediata
no sentido de garantir a seguranca hidrica para as familias da CRQ Degredo. Foi essa
recomendaao que deu origem ao item 3 da Deliberack 161, citado na introducao desta
nota, sobre o qual a Fundacao Renova emitiu a carta Seq062018.3181, em 08/06/2018,
tecendo seus comentarios sobre a deliberacao 161 (inteiro teor).

III. AM&LISE DOS ARGUMENTOS DA FUNDA0 RENOVA PARA O ITEM 3

10. A Fundac'ao Renova indica ter realizado uma

anMise tftnica da deliberao

e,

entendendo que lia comunidade nao foi afetada em seu abastecimento pelo rompimento

e que os riscos quanto a percepao da qualidade da agua poderao ser criticamente
exacerbados pela medida deliberada, o fornecimento de agua potavel em carater
emergencial nao se faz pertinente ate a confirmaao da

de nexo cousal ser

esclarecida pelos estudos complementares solicitados". A CT-IPCT entende que a
aus'encia de nexo precisa ser comprovada pela Fundacao Renova. Ressalta que a
percepcao da comunidade precisa ser considerada de maneira mais seria, sob pena de
que a missao para a qual a Fundacao foi criada seja desacreditada cada vez mais pelos
atingidos. Para evitar a exarcebaao dos riscos quanto a percepcao da qualidade da agua,
a Fundacao tem o dever de melhorar a comunicacao com a comunidade atingida e com
as Camaras Tecnicas do C1F, apresentando a comunidade de Degredo, de maneira
compreensivel, todos os resultados obtidos nos exames realizados e comprovando-os
com os laudos laboratoriais, sendo que toda a documentac a
. o deve ser submetida,
concomitantemente, as CT-SaUde, CT-SHQA e CT-IPCT, para avaliaao e
acompanhamento. Em analise preliminar desta CT-IPCT, os resultados apresentados no
Estudo do Componente Quilombola nk, sao suficientes para provar que n'k• ha nexo
causal; os laudos completos, entregues pela H&P e pela Fundaca'o Renova apOs

solicitaci5es reiteradas, foram repassados para a CT-SaUde e para a CT-SHQA para
avaliaca'o mais tecnica.
11. A Fundacao Renova afirma que os resultados das analises "indicaram que a agua nao se

encontra em boas condi(d'es para consumo devido ao uso antrcipico do territ6rio,
independentemente do rompimento da Barragem de Fundao". Entendemos que esta
necessidade de conectar a negativa ao fornecimento de agua potavel
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antropiza0o pr6rias ao rompimento da Barragem baseia-se no pr6prio TTAC, que diz
que e obrigao da Fundack recuperar as conclibes socioambientais ao que existia
antes do rompimento da Barragem. Esta CT-IPCT entende que os efeitos deleterios da
chegada da lama no territOrio de Degredo, ambientalmente, ainda serao objeto de
muitos estudos, inclusive investigaeies sobre a existencia ou nao de dados previos
comparaveis. Entretanto, os efeitos psicokigicos e, consequentemente, de percepo da
comunidade, sao evidentes, no momento em que as pessoas se recusam a consumir a
"gua e, mesmo sendo uma comunidade carente, destina parte do auxilio emergencial
para comprar agua para consumo, com receio dos efeitos que a agua disponivel possa
causar em sua sade. Alem disso, na. o pode ser desprezada a relaca'o tempora1 entre a
coleta das amostras (setembro de 2017) e a dos elementos dispersados durante
o rompimento da barragem ao longo de quase dois anos depois do desastre. Entende-se
que a deliberao do CIF foi tomada com base na precauo, principa Imente.
12. A resoluo do fornecimento de 4ua potvel, para a Fundaa'o Renova, deve ser
contemplada no Plano Ambiental Fsico e prop6e que essa gki compensat6ria tenha
seu cronograma de execuo apresentado a comunidade no dia 07 de julho de 2018,
compondo a revisao do Plano Emergencial e do Plano de Comunicao a ser
desenvolvido junto com a comunidade. A CT-IPCT concorda com essa afirmativa e espera
que a reuniao proposta possa ser, realmente, realizada no dia 07 de julho, uma vez que,
ate o momento, a reuniao esta inviabilizada porque a Funda0'o Renova se op6s
logistica e custeio apresentada pela CT, que foi acordada com a comunidade,
contrariando a delibera0o 155 do Connite Interfederativo. Entretanto, propor e
executar tal a'k) compensat6ria 1- 'o a exime (a Fundacao Renova) de realizar
fornecimento imediato de a"gua pota'vel para a comunidade de Degredo, ate que o
Plano Basico Ambiental esteja concluido de maneira satisfateria, atendendo
deliberaca"o 161 do C1F (de forma imediata, porque o prazo de ate 15 dias ja foi
ultrapassado).

pontos de monitoramento hrdrico em toda
a bacia do Rio Doce, gerando relatOrios diarlos que sao encaminhados em tempo real
para os Orgaos ambientais", esta CT entende que e obrigao da Fundaa- o fazer este

13. Em reraa'o ao esclarecimento de que "possui

monitoramento e, tambem, de comunicar adequadamente aos atingidos e ao CIF e suas
Cftliaras sobre a evolu0o das informa0es geradas a partir desse monitoramento. Alem
disso, a a"gua de consumo humano e tratada e deve obedecer parmetros de
potabilidade definidos em lei — sendo que os parametros do monitoramento que esta
sendo realizado e informados neste momento sa'o, provavelmente, para a 4ua bruta,
coletada dos rios antes do tratamento para consumo humano. Ademais, e importante
divulgar, de maneira mais adequada, a evolu5o dos parmetros de balneabilidade e da
qualidade do pescado nas aguas sujeitas a tal monitoramento, ja que estas quest6es s'ao
tambem importantes para a comunidade de Degredo e para os demais atingidos pelo
rompimento da Barragem.
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14. Em relac•ao a aprova0o do Estudo do Componente Quilombola (ECQ) pela comunidade,
"elaborado - por empresa independente e sob orientatio da Funda5o Cultural

Palmares" (contratada pela Fundaca'o Renova, conforme previsto no TTAC), resta
informar que a aprovao foi com ressalvas e que foram solicitados

estudos

complementares, bem como adequaca'o do teor do prprio Estudo, entre eles a
amplia5o dos pontos de coleta de agua para analise e o pedido de um monitoramento
da agua mais frequente. Desta forma, os resultados dos exames da agua em Degredo,
apresentados pela Herkenhoff & Prates no Estudo do Componente Quilombola, n'ao
puderam comprovar a aus&ncia de nexo causal entre a chegada da Iama e as alteraci5es
percebidas pela comunidade na qualidade da agua. Entende-se que a aus&icia da
Funda0o Renova na Consulta PUblica realizada em Degredo, embora convidada e
contratante da consultoria que realizou o estudo, impediu que os anseios e receios da
comunidade pudessem receber um acolhimento diferenciado.

Informamos que a CT-

IPCT ja iniciou contato com as CT-Sade e CT-SHQA para entender se a Fundac'ao Renova
esta fazendo o monitoramento da agua de Degredo como deveria (ja que essas
informaceies nao sao disponibilizadas pela executora para a CT-IPCT) e se ha novas
questes a serem abordadas no futuro para garantia da recuperacao da qualidade de
vida da comunidade remanescente de Quilombo de Degredo, conforme delineado no
titulo do Programa 04, pois entende que ha uma evoluo temporal que impediu que o
ECQ fosse abrangente e conclusivo o suficiente.

IV. CONCLUSI5ES E ENCAMINHAMENTOS AO COMITE INTERFEDERATIVO
15. Esta CT-IPCT rio acolhe os argumentos apresentados pela Fundack) Renova para n'ao
cumprimento do item 3 da Deliberacao 161 ate o momento.
16. Tendo em vista o anteriormente disposto, esta CT-IPCT solicita ao Comite Interfederativo
notificar a Fundao Renova pela perda de prazo para o cumprimento do item 3 da
Deliberacao 161, ja que a deliberg'a- o ocorreu em 24/05/2018 e, decorridos os 15 dias
previstos na deliberac a. . o, a comunidade quilombola de Degredo continua aguardando o
fornecimento de 4ua para consumo.
17. Alem disso, solicita que a notificao indique as penalidades aplicthreis, por dia de
atraso no fornecimento de agua, ate que a questao seja resolvida, definitivamente, pelas
aceies do Plano Ambiental Basico, salvo interpretac'ao diferenciada do Comite.
Brasilia, 15 de junho de 2018.

bX\f06 , PuiVX N,Q4A•CA
Caroline Buosi Molina
Coordenadora
C'mara Thcnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais
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