
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DA QUALIDADE DE VIDA 
DE OUTROS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 04
“Eu acho importante que se coloque que não só a comunidade tradicional quilombola, como todas as outras comunidades que 
são tradicionais aqui, como eu falei anteriormente, que todas elas de alguma forma foram formadas por um pouco de índio, um 
pouco de negro, um pouco de pescador, elas deveriam ter o mesmo respeito que essas comunidades têm. (...) Eu acredito que esse 
reconhecimento teria que se estender, sim, a todas as comunidades tradicionais, independentemente de ter registro de reconhecimento 
ou não.”(Atingida, 30/08/2017. Estudo de Componente Quilombola da CRQ do Degredo).

Foto: Estudo de Componente Quilombola da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, Herkenhoff e Prates, 2017
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE 
DE VIDA DE OUTROS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS

OBJETIVO RESUMIDO

Implantar ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais atingidos.

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 54,48 milhões

Orçamento Gasto R$ 43,30 milhões

79%

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Até o momento, o PG04 está sendo implementado na Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ) do Degredo, 

Linhares (ES) e, apenas parcialmente, aos faiscadores de Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova, 

distrito de Xopotó (MG). No entanto, existem diversas comunidades tradicionais e categorias sociais portadoras 

de tradicionalidade, ao longo da bacia do Rio Doce e na região litorânea de sua foz, já identificadas e que não são 

AÇÕES EMERGENCIAIS
A Fundação Renova reconhece apenas parcialmente o direito 

ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) aos faiscadores e 

pescadores artesanais de Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce, 

Ponte Nova (distrito de Xopotó) desconsidera o pleito dos 

garimpeiros de Mariana, Barra Longa e Acaiaca.

Ainda como ação emergencial, além do auxílio financeiro, a 

Fundação Renova fornece água mineral na CRQ do Degredo 

na proporção de 15 litros diários por pessoa para 630 pessoas, 

devendo ser mantido o fornecimento até que a solução definitiva 

do sistema de abastecimento de água potável esteja implantada 

e funcionando de maneira adequada.

ATENDIMENTO ÀS 
DELIBERAÇÕES PG04
De fevereiro/2018 até junho/2020, 

foram emitidas pelo sistema CIF, 

com referência aos quilombolas 

e outros povos tradicionais, 22 

Deliberações e 6 Notificações às 

empresas. Foram atendidos 43% dos 

itens constantes nas deliberações, no 

entanto, nenhum item teve seu prazo 

respeitado. O atraso no atendimento 

as Deliberações chama a atenção, 

sendo que a Deliberação nº 202, 

de 28/09/2018, em seu item 5, que 

determina à Fundação Renova o 

“delineamento da Proposta Inicial 

de Modelo Indenizatório para os 

quilombolas de Degredo,” tem quase 

dois anos de atraso.

100%

178 de 178 famílias recebem 
auxílio financeiro

CRQ DEGREDO

42%

504 de 1188 famílias 
recebem auxílio financeiro

FAISCADORES E 
PESCADORES ARTESANAIS 

ALTO RIO DOCE

AÇÕES ESTRUTURANTES 
CRQ DEGREDO
São consideradas como ações 

estruturantes os estudos, planos de 

ações de longo prazo e o Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA) da CRQ 

do Degredo.

O Estudo de Componente Quilombola 

(ECQ) da CRQ do Degredo foi aprovado 

pela Deliberação CIF n° 154, de 

27/02/2018. As ações do Plano Básico 

Ambiental foram definidas e detalhadas 

(PBA Detalhado CRQ Degredo H&P, 

2020), porém, devido à pandemia, as 

atividades 

encontram-se 

paralisadas

na etapa de 

elaboração de um 

acordo formal com os 

quilombolas da CRQ. 

O projeto para o SAA 

de Degredo encontra-

se em fase de 

elaboração do Projeto 

Básico de Engenharia, com atraso de 4 

(quatro) meses para a entrega do Projeto.

27%

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
ESTRUTURANTES 
CRQ DEGREDO

Data de atualização: 29/05/2020

AÇÕES ESTRUTURANTES 
FAISCADORES, GARIMPEIROS 
TRADICIONAIS E PESCADORES 
ARTESANAIS ALTO RIO DOCE.
O Estudo de Mapeamento dos 

Faiscadores e demais povos e 

Comunidades Tradicionais para os 

municípios de Ponte Nova (distrito 

de Xopotó), Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado (MG) está em fase 

de finalização pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

aditivo de contrato requerido para 

o desenvolvimento do mapeamento

também nos municípios de Barra

Longa, Acaiaca e Mariana (parcial)

não foi aprovado pela Fundação

Renova. Observa-se que foi instalada,

por medida judicial (09/06/2020),

uma Mesa de Negociação que

deverá discutir um Plano de

Desenvolvimento para o Território,

ambas iniciativas levam a projetos

estruturantes para as comunidades

tradicionais.

2%

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
ESTRUTURANTES 

FAISCADORES, GARIMPEIROS 
TRADICIONAIS E PESCADORES 

ARTESANAIS

Data de atualização: 29/05/2020

Data de atualização: 31/07/2020

ATENDIMENTO ÀS DELIBERAÇÕES CIF
QUILOMBOLAS, OUTROS POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ítens de 
Deliberações 
cumpridos

Ítens de 
Deliberações 

cumpridos nos prazos 
estabelecidos
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45%
3%

Data de atualização: 05/08/2020

SAÚDE CRQ DEGREDO
A saúde dos povos tradicionais 
atingidos não 
vem sendo 
apoiada pelos 
Programas da 
Fundação Renova. 
O fornecimento 
de água mineral 
é considerado no 
indicador de saúde, 
fazendo com que 

este atinja 8%.

8%

Data de atualização: 
29/05/2020

MONITORAMENTO 
CRQ DEGREDO
O monitoramento da qualidade da 

água para consumo é realizado

mensalmente em 24 poços na CRQ 

Degredo. Os resultados disponíveis  

mostram que existem parâmetros em 

desconformidade com a Portaria de 

Consolidação n° 5 do Ministério da 

Saúde, para o uso de potabilidade, e 

com a Resolução CONAMA 396/2008, 

referente aos usos para saciar a sede 

de animais, irrigação e recreação. 

O parâmetro mais representativo em 

desconformidade foi o Ferro total. Não 

foram realizadas devolutivas com os 

resultados das análises, o que contribui 

para que o grau de satisfação das 

lideranças com o monitoramento seja 

baixo.

30%

MONITORAMENTO
AMBIENTAL

CRQ DEGREDO

Data de atualização: 29/05/2020

APOIO A SAÚDE 
CRQ DEGREDO

Existem dois pontos de 

monitoramento de água tratada 

próximos ao território da CRQ 

do Degredo, também para essas 

estações os dados de 2019 

apresentaram desconformidades 

com relação aos valores máximos 

permitidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005.

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



TTAC CLÁUSULA 51: Povos e Comunidades Tradicionais 

são grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuam formas próprias

de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 

transmitidas pela tradição.

TTAC CLÁUSULA 50: Caso haja indícios trazidos pelo 

PODER PÚBLICO de outras comunidades  tradicionais  

que tenham sido porventura impactadas pelo EVENTO,   

a FUNDAÇÃO deverá adotar o mesmo procedimento 

previsto nesta subseção.

Ramboll Brasil | São Paulo 
Telefone [11] 2832 8000 
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Municípios com Comunidades Tradicionais Atendidas pelo Programa e Comunidades Tradicionais 
Identificadas e Não Atendidas pelo Programa


