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Para aquecer a conversa:

Uma segunda tragédia provocada pela Vale tinge de lama este terceiro tri-
mestre do nosso trabalho, e mostra ao mundo que a empresa é culpada de 
duas das maiores tragédias socioambientais do país. Vamos reforçar nossa 
luta por reparação integral, buscando conhecer melhor em que PORTAS 
devemos bater para recuperar nossos direitos tragados pela lama.

Os rejeitos de minério afetam nossa saúde, alimentação, trabalho, 
e o ambiente em que vivemos, contaminando o ar, mar, rios, man-
guezais, animais e plantas. Nosso direito ao meio ambiente saudável 
está comprometido.

direiTo ao meio amBienTe 
saudÁvel: em Que PorTas BaTer?

Participar e fazer valer este direito
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Impactos socioambientais 
O crime da Samarco é reconhecido como a maior tragédia ambiental do país. Impactou violen-

tamente o equilíbrio do meio ambiente afetando animais, plantas, águas e todas as comuni-

dades que delas dependem. 

A Constituição brasileira diz que todos temos direito a um ambiente saudável, ecologicamente 

equilibrado: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações. 

As comunidades atingidas vêm expressando, em inúmeros protestos e mobilizações, que seus 

direitos ambientais estão destruídos. As votações do ComRioComMar Opinião Popular expli-

citam claramente este clamor.

As reivindicações na área socioambiental (transversalidade entre bens naturais e cultu-

rais) apresentam o maior grupo temático de votos (38% do total). Foram classificados 

1144 votos com referência aos impactos socioambientais em São Mateus (comunidades 

de São Miguel, Ilha Preta, Barra Nova Sul) e 109 em Colatina (em urnas no IFES e no 

bairro IBC).

As reivindicações relacionadas ao meio ambiente apresentam diferentes aspectos: 
Meio ambiente: A relação de vivência com a natureza aparece nas reivindicações de limpeza 

e recuperação de nascentes, rios, manguezais e balneabilidade das praias.

Água para consumo: Dezenas de propostas cobram água de melhor qualidade, estudos 

e análises sobre a potabilidade da água (inclusive do lençol freático) e estações de tra-

tamento.

Consumo de alimentos: Questões de segurança alimentar também se destacam, reivindi-

cando análises de camarões, mariscos e peixes da região, que são hábitos alimentares da 

população local.

Trabalho, renda e atividade produtiva: A destruição do meio ambiente também impactou a 

atividade produtiva local, como a pesca, a agricultura e o turismo. Aponta-se a contaminação 

e a queda nas atividades de pesca, agricultura e criação de animais. O setor de turismo, com 

seus restaurantes e pousadas, também foi prejudicado. Exigem-se novas alternativas de gera-

ção de renda.

O consumo de água e alimentos contaminados, além da incerteza que ronda os projetos de 

vida e a sustentação econômica das famílias geram graves problemas de saúde física e psicos-

social, como vimos na cartilha e Oficina anteriores.
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EM QUE PORTAS BATER? 
Quem trata desses problemas?
A tragédia ambiental causada pela Samarco tem múltiplas dimensões, como vimos acima, e exige 

reparação. Esta reparação deve ser executada pela Fundação Renova, mas a garantia dos direitos 

ambientais é de responsabilidade do poder público, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

As políticas ambientais, implementadas por órgãos do poder público, como o Ibama, as Secre-

tarias e demais órgãos estaduais e municipais, tornaram-se totalmente insuficientes frente ao 

volume avassalador dos impactos causados pelo rompimento da barragem.

A Fundação Renova foi criada com a finalidade de desenvolver ações emergenciais referentes à 

comunidade humana, fauna, flora e demais atingidos, e também de oferecer apoio às demais 

políticas e ressarcir os gastos extraordinários que recaíram sobre os órgãos públicos em 

decorrência do desastre. 

A luta dos atingidos deve então bater nas PORTAS representadas pela estrutura de gover-

nança do desastre: o CIF, as CTs, a Fundação Renova, e também pelos órgãos públicos, que 

abrangem o executivo, legislativo, judiciário e ministério público nas esferas federal estadual 

e municipal, bem como os respectivos órgãos de controle social como Comitês de Bacia e Con-

selhos de Meio Ambiente entre outros. 

As Câmaras Técnicas do CIF
O TTAC gerou uma estrutura de gerenciamento dos danos decorrentes do Rompimento da 

barragem de Fundão, com o objetivo de alcançar a sua reparação integral. Esta estrutura é 

comandada pelo CIF, Comitê Interfederativo, que deve orientar e validar os atos da Fundação 

Renova. O CIF é assessorado por 11 Câmaras Técnicas. 

Os 42 programas definidos no TTAC são monitorados pelas Câmaras Técnicas (CTs). Veja, a 

seguir, os Programas Socioambientais da Renova que mais afetam o Espírito Santo e as CTs 

que os monitoram:

CT Flor: Câmara TéCniCa de resTauração FloresTal e Produção de Água

P. 25: Recuperação da Área Am-
biental 1

Limpar a calha dos rios de árvores, galhos e sedimentos e 
estabilizar fisicamente revegetando cerca de 600 hectares de 
margens no trecho inicial que vai até a usina Risoleta Neves

P. 26: Recuperação de APPs 
- Áreas de Preservação 
Permanente

Restaurar 40 mil hectares de Áreas de Preservação Permanen-
te (APP) ao longo da bacia do rio Doce em dez anos

P 27: Recuperação de Nascentes
Recuperar 5 mil nascentes em dez anos na Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce, 500 a cada ano.  

P. 36: Comunicação Nacional/
Internacional

Programa de comunicação regional, nacional e internacional, 
por meio do site da Fundação Renova, em três idiomas.
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CT Bio: Câmara TéCniCa de Conservação e Biodiversidade

P 28: Conservação da Biodiversidade
Estudar a fauna aquática em todo o rio Doce e os cursos de 
água que contribuem para ele. 

P 29: Recuperação da Fauna 
Silvestre

Construir dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais 
Silvestres (Cetas) ao longo do rio Doce 

P 30: Fauna e Flora Terrestre 
Ameaçada de Extinção

Avaliação de impactos ambientais sobre a fauna e flora amea-
çada de extinção. Plano de Ação

P. 39: Unidades de Conservação

Estudos e ações de reparação nas 39 Unidades de Conser-
vação afetadas pelo rompimento. No ES: Reserva Biológica 
de Comboios, Área de Proteção Ambiental Costa das Algas 
e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz. Consolidação do 
Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, criar nova Área de 
Proteção Ambiental (APA) na foz do rio Doce

CT sHQa: Câmara TéCniCa de segurança HídriCa e Qualidade da Água

P. 31: Coleta e Tratamento de 
Esgoto e Destinação de Resíduos 
Sólidos

Saneamento básico, esgoto sanitário, coleta e tratamento, erra-
dicação de lixões e implantação de aterros sanitários para mu-
nicípios às margens do rio Doce, entre a usina Risoleta Neves e 
Regência/ES.

P. 32: Tratamento de Água e 
Captação Alternativa

Reduzir o risco de desabastecimento das cidades ao longo do 
rio Doce; sistemas alternativos de abastecimento de água: adu-
toras e poços artesianos. Em Linhares, Baixo Guandu, Colatina.

P. 38: Monitoramento da Bacia 
do Rio Doce

Desenvolvimento de programa de monitoramento permanente 
de água e sedimentos.

CT grsa: Câmara TéCniCa de gesTão de rejeiTos e segurança amBienTal

P 33: Educação Ambiental
Educação ambiental com participação de instituições de pesqui-
sa, terceiro setor, comitês de bacias e órgãos do governo.

P 37: Gestão de Riscos 
Ambientais

Estudo para identificar eventuais riscos ambientais e propor 
ações preventivas e mitigatórias.

CT ei: Câmara TéCniCa de eConomia e inovação

P. 16: Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Retorno da atividade pesqueira, superação das limitações e 
restrições ao exercício da pesca; identificar e viabilizar novas 
atividades econômicas e produtivas

P. 17: Retomada das Atividades 
Agropecuárias

Retomada das atividades agropecuárias nos estabelecimentos 
rurais impactados

P. 42: Ressarcimento de Gastos 
Públicos Extraordinários

Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordiná-
rios decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

CT PdCs – Câmara TéCniCa ParTiCiPação, diÁlogo e ConTrole soCial

P. 06: Participação, Diálogo e 
Controle Social

Canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a 
população impactada e demais públicos interessados. Transpa-
rência. Acesso à informação. Apoiar os demais programas na 
promoção de participação social e comunicação

O Programa 42 ressalta a responsabilidade da Renova em ressarcir os diversos órgãos públicos 

pelos gastos extraordinários decorrentes da tragédia. 
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Com o TAC governança, os atingidos podem participar das CTs. Também foram criados outros 

espaços de participação como as Comissões Locais, custeados pelas mineradoras. A seguir 

vemos quais os órgãos públicos que tem responsabilidades pela politica ambiental nos diversos 

aspectos que estamos considerando.

Poder Executivo e seus Conselhos participativos
ExECUTIvO FEdERAl

O poder executivo federal, através do Ministério do Meio Ambiente (MMA) define e coordena 

as políticas nacionais na área ambiental, através do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, cujo órgão consultivo e deliberativo é o  CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (criado em 1982 pela Lei n º 6.938/81), que estabelece a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Esta politica é implementada principalmente através do IBAMA. 

A participação da comunidade é prevista em todas as políticas ambientais, organizadas em 

sistemas nacionais como a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9433/97), a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei 1445/2007), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12305/2010), o Novo Código Florestal (Lei 12.651/ 2012).

ExECUTIvO ESTAdUAl

O Poder Executivo do Espírito Santo (ES) também conta com uma secretaria e um conselho, 

além de um instituto:

SEAMA: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

IEMA: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

CONSEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente, integrado por 3 segmentos, no biênio 

2018/2019: 

• Poder Público (8): (Secretarias, Associação de Municípios (ANAMA), Ibama etc.
• Setor empreendedor (8): Federações da Industria e Comercio, Sebrae etc. 
• Sociedade civil (8): Conselhos de Engenharia, Agricultura, Biologia, CUT, Associações de Moradores (Famopes), ONGs.

ExECUTIvOS MUnICIPAIS E SEUS COnSElhOS

Secretarias e Conselhos Municipais de Meio Ambiente

seCreTaria ConselHo
Aracruz Secretaria de Meio Ambiente de Ara-

cruz (SEMAM) (2001)
Conselho Municipal de Meio Am-
biente de Aracruz (COMMA, 2001)

Colatina Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente (SE-
DUMA) e Superintendência de Meio 
Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente e 
conferências (5ª) e Conselho Comu-
nitário de Colatina.
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Linhares Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (COMDEMA, 1993)

São Mateus Secretaria Municipal de Meio Ambiente Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (COMDEMA, 2002)

Serra Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA)

Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente de Serra (COMDEMAS)

Vitoria Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMAM)

Conselho Municipal de Meio  
Ambiente (COMDEMA)

 
Comitês de Bacia hidrográfica
A gestão e participação da sociedade na Política Nacional de Recursos Hídricos se organiza 

através dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). Eles são compostos por membros do poder 

público e da sociedade civil. 

O CBH Doce – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce abrange toda a Bacia atingida e parti-

cipa do Comitê Interferativo (CIF), que deve orientar e fiscalizar as ações da Fundação Renova. 

No Espírito Santo há 12 Comitês de Bacia, além do CBH Doce: o CBH das Bacias Hidrográficas 

Costeiras do Litoral Centro-Norte, CBH do Rio Itaúnas, CBH do Rio Benevente, CBH do Rio 

Novo, CBH do Rio Santa Maria do Doce, CBH do Rio Itapemirim, CBH do Rio Guandu, CBH 

Jucu, CBH Santa Maria da Vitória, CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce - antigo Rio São José, 

CBH do Rio São Mateus, CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce. 

Os Comitês de Bacia são canais importantes para receber as demandas das comunidades. Você 

pode levar reivindicações principalmente sobre danos causados pelas alterações no sistema 

dos rios e mangues como a ocorrência de morte de peixes, camarões e mariscos; questionar 

laudos de potabilidade da água; e também alertar para a ocorrência de doenças como coceiras 

e manchas na pele causadas pela água.

Poder legislativo
O Poder Legislativo (Câmara Federal e Senado, Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais) 

atua na questão ambiental através de Comissões Permanentes, Especiais e Externas, e através 

de CPIs (Comissões parlamentares de Inquérito).

As Comissões Permanentes existem em todos os âmbitos e funcionam regularmente. Em Brasília, 

por exemplo, temos a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Houve ainda 

a Comissão Especial do Novo Código da Mineração (2014). Como Comissões Externas temos os 

exemplos das Comissões que visitaram Mariana e Brumadinho por ocasião dos desastres. 

Na Assembleia Legislativa do Espirito Santo existe a Comissão Permanente de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais.
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Ministério Público (MP)
Tanto o MP federal (MPF) como os MP estaduais atuam nas questões ambientais.

No MPF existe a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural). 

No MPES há os Centros de Apoio Operacional (CAO) e entre eles o CAOA Meio Ambiente - Cen-

tro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, 

Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico. 

Sociedade civil
As organizações da sociedade civil também são PORTAS em que podemos bater para conse-

guir apoio para as lutas por direitos. É sempre melhor levar as reivindicações às autoridades 

acompanhados por outros representantes de movimentos ou associações. Podemos discutir 

os problemas em reuniões do nosso movimento, sindicato, igreja, pastoral ou associação. Eles 

também podem ajudar a comunidade a entender melhor e escrever suas reivindicações e 

documentos.

O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, assim como o Fórum Capixaba em Defesa 

do Rio Doce (FCRD) são espaços importantes de organização e luta, e estão alcançando várias 

conquistas. Outros Fóruns e Movimentos também estão contribuindo, como o MPA, Movi-

mento dos Pequenos Agricultores, e o MST, Movimento dos Sem Terra. Temos as Pastorais 

nas dioceses de Vitoria, Colatina e São Mateus, como a Pastoral da Terra (São Mateus) e a 

Pastoral Ecológica (Vitória) que podem ajudar a reivindicar o direito a um meio ambiente sau-

dável. Também ajudam as reuniões e documentos da Campanha da Fraternidade de 2019, que 

busca incentivar a participação popular nas Políticas Públicas. Outra organização importante 

é a OAB, que tem uma Comissão de Direito Ambiental, e algumas Comissões de meio ambien-

te nas subseções municipais. 

Estratégias e subsídios 
As comunidades atingidas pelo crime da Samarco vêm lutando por seus direitos desde 2015. Sem 

esta luta não haveria conquistas como por exemplo o reconhecimento de comunidades atingidas 

no Município de São Mateus e os Camaroeiros de Vitória.

ComRioComMar Opinião Popular vem se somar a esta luta por meio do POP. O POP é uma meto-

dologia participativa que pode contribuir para fortalecer estas lutas de duas formas. Por um lado, 

as reuniões do POP com suas votações geram mobilização. Por outro lado, os resultados destas 

votações podem gerar documentos (boletins) que consolidam as principais demandas e fundamen-

tam cientificamente as reivindicações.

Estes documentos podem gerar diversas formas e estratégias de reivindicação e negociações junto 

a Renova, as CTs e o Poder Público, como vimos acima. 
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Para saber mais
Comitê de Bacia Hidrográfica. http://www.cbh.gov.br/Default.aspx. 

Comitê de Bacia Hidrográfica: http://www.cbh.gov.br/GestaoComites.aspx.

IBAMA. CIF. Notas Técnicas. https://www.ibama.gov.br/cif/notas-tecnicas. 

MPES. Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, 

Turístico, Paisagístico e Urbanístico.https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Modelos/Paginas/NoticiaSemFoto.aspx?pagina=119. 

Prefeitura Municipal de Aracruz: http://www.aracruz.es.gov.br/meio-ambiente; 

Prefeitura Municipal de Colatina: www.colatina.es.gov.br/durbano/; 

Prefeitura Municipal de Linhares: http://legislacaocompilada.com.br/linhares; 

Prefeitura Municipal de São Mateus: www.saomateus.es.gov.br/secretaria/meio-ambiente; 

Prefeitura Municipal de Serra: www.serra.es.gov.br/site/conselho/24; www.serra.es.gov.br/site/secretaria/SEMMA; 

Prefeitura Municipal de Vitória: http://www.vitoria.es.gov.br/cidadao/coselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente

Santilli, Juliana. 2005. Socio ambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. Petrópolis: IEB / ISA.

Para conversar na comunidade
1. Identifique junto à comunidade os principais problemas socioambientais.

2. Explore soluções concretas que podem ser realizadas para melhor as condições socioambientais

3. A quem se deve reivindicar os problemas socioambientais e como?

Realização: Fomento:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Apoio:

Expediente

Coordenação editorial: Maria do Carmo Albuquerque e Fernando Peres Rodrigues | Textos: Fernando Peres Rodrigues 
e Maria do Carmo Albuquerque | Colaboração: Maria Thereza Ferreira Teixeira e João Paste. design gráfico: Monique 
Schenkels | ilustração: Caco Galhardo

Ao invés da dispersão de recursos em atividades descoordenadas, é essencial que a Renova 

venha a custear as Políticas Públicas que foram assoberbadas pelos problemas causados pela 

imperícia e imprudência das empresas.

Para fazer valer os seus direitos você pode escrever documentos sobre as reivindicações de 

sua comunidade e levá-los: 

• Aos conselhos e secretários visando a incorporação da sua comunidade nos planos munici-

pais ou estaduais;

• Aos vereadores e comissões legislativas para pressionar a prefeitura pela criação de progra-

mas específicos para a sua comunidade;

• Nas audiências públicas organizadas pelo Ministério Público, Executivo ou Legislativo e 

reivindicar a articulação entre o CIF, as CTs, a Fundação Renova e o setor público; 

• Ao prefeito, secretários e à imprensa reivindicando conselhos municipais mais abertos e atuantes;

• Às Câmaras Técnicas para fiscalizar e monitorar a execução dos programas da Fundação Renova.


