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PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DA QUALIDADE DE VIDA DOS 
POVOS INDÍGENAS
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 03

“Não tem casa, não tem dinheiro ou qualquer coisa que pague o que fizeram com o rio, o que fizeram com nossa gente. Se fosse para 
escolher qualquer coisa nesse mundo, a gente queria o rio de volta.” (liderança Krenak, 2017)



FORNECIMENTO DE ÁGUA

TI KRENAK
5 Litros de água 
mineral por dia 
e por pessoa;
600 pessoas

1.000 Litros de 
água potável
por dia para 
143 pontos de
abastecimento

1.000 Litros de 
água bruta
por dia para 103 
reservatórios

5 Litros de água 
mineral por dia 
e por pessoa;
240 pessoas

TI 
COMBOIOS

PROGRAMA DE PROTEÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DOS 
POVOS INDÍGENAS Orçamento Total Planejado R$ 57,9  milhões

OBJETIVO RESUMIDO 
Promover ações mitigatórias e compensatórias para povos e comunidades indígenas atingidas.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Os povos indígenas atingidos pelo desastre e incluídos no PG03 somam 3.441 habitantes de Terras Indígenas (TIs) 
Tupiniquim Guarani, Caieira Velha II e Comboios, nos municípios de Aracruz-ES e TI Krenak em Resplendor-MG. Existe 
pelo menos uma comunidade indígena, Areal, no município de Linhares-ES, que se auto identifica como povo Botocudo, 
que não é atendida por este programa. 
A atuação da Fundação Renova nos territórios indígenas prioriza o atendimento das ações emergenciais constantes dos 
Acordos celebrados com as associações de cada TI. No entanto, não atende integralmente as cláusulas do TTAC (39 a 
45) e a última Definição do Programa (nov./2018).
A dinâmica natural de crescimento das famílias não é considerada nos acordos e não é reconhecida pela Fundação
Renova, representando motivo de tensão para os povos Krenak, Tupiniquim e Guarani, pois cada nova família constituída
representa mais um aspecto a ser negociado.

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 283,43 milhões

Orçamento Gasto R$ 253,15 milhões

89%

AÇÕES EMERGENCIAIS
Os Acordos Emergenciais firmados com os povos indígenas em cada uma das TIs vêm sendo cumpridos no que diz 
respeito ao pagamento do auxílio financeiro.
É responsabilidade da Fundação Renova manter o atendimento emergencial aos povos indígenas atingidos enquanto 
os programas de compensação não estiverem em funcionamento e com resultados positivos. (Termo de Referência 
Funai/2016 e Acordo Krenak - VALE S.A.).

A disponibilidade de água de qualidade é tema prioritário nas terras indígenas atingidas. A TI Krenak recebe a 
quantidade de água prevista, tanto para o abastecimento das famílias, quanto para a dessedentação animal. 
O fornecimento de água mineral na TI Comboios foi iniciado em fevereiro/2020 e advém de um Acordo firmado 
entre a Fundação Renova e o povo Tupiniquim da TI Comboios após as cheias de janeiro/2020. A Fundação Renova 
descarta a possibilidade da contaminação da água na TI Tupiniquim Guarani como fato oriundo do desastre (Ofício OF 
NII.102018.4346, de 28 de novembro 2018).

AÇÕES ESTRUTURANTES

Para o povo Krenak está em andamento a ação estruturante do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), devido à 
pouca disponibilidade de água no território e pelo acesso físico e cultural limitado ao Rio Doce. Tal medida encontra-
se na fase de aprovação do Projeto Básico de Engenharia. Quanto à realização de estudos e planos de longo prazo 
para a TI Krenak, até agora não elaborados, a contratação da Assessoria Técnica iPAZ-Instituto de Pesquisas e Ações 
Sustentáveis (judicializada no Eixo Temático 10 - Contratação das Assessorias Técnicas) abre possibilidades para sua 
realização.
Para os territórios Tupiniquim Guarani e Comboios, o Estudo de Componente Indígena (ECI) foi finalizado em 
janeiro/2020. O Plano Básico Ambiental Indígena, que deverá apontar as ações estruturantes para as terras indígenas no 
Espírito Santo, previsto para meados de 2020, sofre atrasos devido às medidas restritivas em decorrência da pandemia 
de COVID-19.
O PG03 não desenvolve ações voltadas à saúde indígena nas TIs atingidas (cláusulas 45, 106 e 112 do TTAC). O indicador 
de Saúde Indígena considera o fornecimento de água mineral na TI Krenak e TI Comboios, motivo pelo qual apresenta o 
percentual de apenas 4%. 
As condições ambientais não vêm sendo monitoradas nas TIs atingidas, conforme estabelecido nas cláusulas TTAC e 
Sistema CIF.

De 2018 até março de 2020, foram emitidas pelo sistema CIF, com 
referência aos povos indígenas, 13 Deliberações e 4 Notificações às 
empresas. Observa-se que 79% dos itens presentes nas deliberações 
não foram atendidos e 86% não respeitaram o prazo estabelecido. 
A Deliberação nº 187, de 31/07/2018, é a que apresenta mais dias de 
atraso, totalizando quase dois (2) anos. Trata-se de solicitação de 
uma versão revisada da Definição do PG03.

TI KRENAK

137 de 137 famílias recebem 
auxílio financeiro

100%

1213 de 1221 famílias
 recebem auxílio financeiro

TI TUPINIQUIM 
GUARANI

99%

TI COMBOIOS

236 de 274 famílias 
recebem auxílio financeiro

86%

Atendimento às Deliberações CIF 
Povos indígenas

21%

Ítens de Deliberações 
cumpridos

14%

Ítens de Deliberações 
cumpridos nos

prazos estabelecidos

20% 4% 0%

Execução das ações 
estruturantes

Apoio à saúde indígena 
e grau de satisfação com 

as ações efetuadas

Monitoramento da 
qualidade ambiental, 

participação, comunicação 
e grau de satisfação

Data de atualização: 29/05/2020

STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF 
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)
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KRENAK 
152 Famílias

TUPINIQUIM
1294 Famílias

GUARANI
151 Famílias

POVOS INDÍGENAS: POPULAÇÃO

Fonte: FUNAI, 2020

“As comunidades estão assustadas porque o rio desagua no mar. Diziam que as aldeias mais 
distantes não seriam atingidas, mas a corrente marinha atingiu o berçário dos peixes, o mangue 
e tudo que tem ali. Muito peixe morto, cheiro ruim. Prejudicou tudo, até o espírito, porque 
somos conectados à natureza. A gente sofre quando é destruída, quando você se sente triste é 
porque a alma está sendo atingida pelos danos ambientais. Quem sofre são as nossas crianças, a 
comunidade, e não aqueles lá longe, das empresas. Não é somente a dificuldade, é o espírito que 
fica atingido.” (Liderança Guarani, 2017)

Terras indígenas dos povos Krenak, Tupiniquim e Guarani - Estados de Minas Gerais e Espirito Santo


