CikMARA TECNICA INC4GENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
CT IPCT

Nota Thcnica n 2 01/2019/CT-IPCT

Assunto: Penfflicias do Estudo do Componente Quilombola da H&P - Degredo

I INTRODU~
1.
Aps a realiza0o de consulta junto a comunidade remanescente de quilombo
(CRQ) de Degredo, em 17 de marQD de 2018, a Funda0- o Cultural Palmares (FCP) elaborou
a Nota Tecnica n 2 4/2018/COPAB/DPA/PR, concluindo pela aprova0o com ressalvas do
Estudo do Componente Quilombola (ECQ) elaborado pela Herkenhoff & Prates (H&P),
dentre as quais, para os fins aqui pretendidos, destaca-se:
Realizao de pesquisas complementares na kea da comunidade:
1- coleta e anMise de sedimento de fundo no Rio Ipiranga; 2 anMise do solo na kea marginal do Rio Ipiranga; 3 - anMise de
organismos aqukicos (incluindo os marinhos, assim que recebida a
autorizao para pesca cientifica); 4 - estudo comparativo com
kea do Rio Ipiranga nk) impactada pela "chegada da lama", que
funcionara como kea de controle; 5 - monitoramento peridico da
qualidade da 4ua nos pontos ja coletados, bem como na foz do
Rio Ipiranga, em Barra Seca [...].
Esta Cknara Tecnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), a
2.
qual e constituida dentre outros szir - os pela FCP, ratificou o contedo da anMise
empreendida por meio da Nota Tecnica n 2 07/2018/CT-IPCT/CIF, que resultou na
Deliberao n 2 161/2018, do Comite Interfederativo (CIF).
Todavia, ate a presente data, nem a consultoria socioambiental H&P, nem a
3.
Funda0o Renova encaminharam formalmente para CT-IPCT ou para o CIF a verso final
do ECQ, condizente com as ressalvas registradas na NT n 2 4/2018/COPAB/DPA/PR.
II ANhISE
4.
E importante destacar que o Projeto I:sico Ambiental Quilombola (PBAQ), estudo
que apresenta os programas e aOes que visam mitigar e reparar os impactos e efeitos
decorrentes da "chegada da lama", foi submetido a consulta junto a comunidade de
Degredo em duas ocasies: primeiro, em 15 de dezembro de 2018, quando devido
grande quantidade de adequa05es e alteraiies que se faziam necesskias ro foi possivel
aprov-lo; e, em 23 de fevereiro de 2019, ocasio em que o PBAQ revisado foi aprovado
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com ressalvas pela comunidade, o que deu base para a Nota Thcnica n 2
4/2019/COPAB/DPA/PR.
Por meio do Oficio n 2 9/2019/DPDS/SNAS/SEGOV-PR, a CT-IPCT autorizou a
desvincula0o entre o ECQ e os Estudos Complementares, posto que, conforme
justificativa apresentada pela H&P, as definiOes apresentadas pelo CIF por meio das
Deliberay3es n 2 255 e 256, quanto a metodologia, nmero de campanhas de coleta que
devem ser realizadas e decurso de tempo que deve ser respeitado para que os resultados
5.

apresentados forneam base seguras para que manifestaes conclusivas possam ser
emitidas, tornaram-nas mais complexas de serem obtidas.
6.
Salientamos que os Estudos Complementares nunca foram formalmente
encaminhados a esta CT-IPCT.
7.
Apesar disso, em outubro de 2018, tomamos conhecimento de um relat6rio,
elaborado pela Rao Consultoria Ambiental que, a partir de uma unica campanha e
reduzida quantidade de coletas, conclui que os meios fisico e bi6tico, da regio de
Degredo, nao foram afetados pelos rejeitos de minthlo de ferro decorrentes do
rompimento da barragem de Funcffio.
Somando-se a NT 26/2018/CT-IPCT/CIF e a NT 14/2018 GTCAD/IEMA, que
8.
embasaram a Deliberao n 2 255 do CIF, o Instituto Lactec (experto contratada pelo
por meio do Parecer 21/2018, manifestou-se detalhadamente sobre o
Minist&io
relat6rio emitido pela Rao Consultoria, concluindo que os objetivos propostos pelo
referido relat6rio nao foram alcanados.
Esta CT-IPCT entende que o territ6rio de Degredo e atingido e reconhecido como
9.
tal pela Delibera0o n 2 58 do Comite Interfederativo, de 31/03/2017, que elenca keas
estuarina, costeira e marinha impactadas como kea de abranOncia Socioecon6mica, nos
termos da Clkisula 01, Incisos VI e VIII do TTAC. Desta forma, sem estudos robustos e
embasados cientificamente (o que envolvero apenas exames laboratoriais, mas tambm
os de vi6 antropol6gico, contidos no pr6prio ECQ), compreendemos que se deve adotar o
principio da precau0- o para nortear as aOes emergenciais e estruturantes em campo e
reconhecer que a "chegada da lama" criou riscos adicionais a problemas pr&existentes.
Vale registrar que o Relat6rio da Rao Consultoria, unico estudo complementar
10.
ao ECQ ate agora tornado publico, r - o apresenta qualquer anMise quanto ao mar de
Degredo e sua respectiva biota, embora exista decis'a"o judicial desde 2016, emitida pela
Vara Federal de Linhares, Tribunal Regional Federal da 22 2 Regik), interditando a pesca,
dada a contamina0o pelos rejeitos da Samarco, e tenha a Nota Thcnica n 2
4/2018/COPAB/DPA/PR determinado sua inclusko nos estudos complementares.

III RECOMENDAOES AO CIF
Tendo em vista o acima disposto e as responsabilidades inerentes a Fundaco
11.
com vistas ao atendimento
Renova quanto a integra0"o dos Programas e Planos de
da populao atingida e efetiva repara0- o dos efeitos delet&ios do rompimento da
Barragem de Funcki, recomendamos que o CIF determine:
a) A apresenta0o da vers'a"o final do ECQ para esta CT-IPCT, ao pr6prio CIF e para a
comunidade quilombola de Degredo, via Comiss"a"o Local de Atingidos, em meios
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fisico e digital (um de cada para esta CT e CIF e trs, para a Comissk)),
considerando que ja foi autorizada a desvincula0"o desse frente aos Estudos
Complementares;
b) A realizaco dos Estudos Ambientais Complementares, em consoncia com o
disposto nas Deliberac c- ies n9 255 e 256/2018, devendo ser efetuado em paralelo
execu0o das ac'cies e programas do PBAQ ou seja, sem implicar em atraso no
cronograma previsto e acordado entre a FCP, a CT-IPCT, Fundaco Renova, H&P e a
comunidade quilombola para execuco das medidas estruturantes;
c)

A inclusk) de coletas e anses da agua do mar de Degredo e de sua biota, nos
Estudos Complementares, o que deve ser antecedido pela solicitaco de licenca de
pesca cientifica junto ao IBAMA;

d) Apresentar em ate 15 (quinze) dias o cronograma para execuck) dos Estudos
Ambientais Complementares, que leve em considerac"a"o a influkicia dos periodos
seco e chuvoso, na regik) da comunidade quilombola de Degredo, devendo
constar a entrega de relatc5rios parciais a cada trimestre ao longo de um periodo
de 18 (dezoito) meses.

Anexo: Parecer tftnico n 9 21 LACTEC.

Brasilia, 30 de abril de 2019.
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i& 7da Silva Trindade
Coordenador (2 2 Suplente)
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