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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório, elaborado pela equipe de especialistas da Ramboll, descreve as atividades de análise crítica 

das questões mais sensíveis socioambientais e socioeconômicas desenvolvidos pela Fundação Renova. Estas 

atividades foram realizadas a título de prestação de serviços de assessoria técnica ao Ministério Público no âmbito 

do Termo de Ajustamento Preliminar, segundo estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria 

Técnica nº 4.500.173.7561. Trata-se da compilação dos resultados provenientes das atividades desenvolvidas 

ao longo do período compreendido entre 16/03 e 15/07/2019. 

Conforme exposto no relatório consolidado da Ramboll de dezembro/2017 referente aos trabalhos dos 

primeiros nove meses, no dia 05/11/2015, a barragem de Fundão, localizada no Complexo Industrial de 

Germano, da Samarco Mineração S.A., rompeu-se em virtude de um deslizamento do maciço da barragem. Tal 

rompimento liberou mais de 43,8 milhões m³ de rejeitos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Embora a bacia 

apresentasse problemas de degradação ambiental anteriores, após o desastre, a sua recuperação tornou-se 

muito mais complexa e, por certo, muito mais demorada. 

O deslocamento da onda de lama, oriunda do desastre, ocasionou severos danos ambientais especialmente 

nos primeiros 122 km compreendidos entre a barragem de Fundão e o reservatório da UHE2 Risoleta Neves. Foi 

estimado que o reservatório da hidrelétrica reteve aproximadamente 9,90 ± 0,60 milhões m³ de rejeitos (Lactec: 

2018). Em 21/11/2015, 16 dias após o desastre, o volume de rejeitos que não foi contido no reservatório da 

UHE Risoleta Neves, atingiu o estuário do Rio Doce e o oceano Atlântico (aproximadamente 650 km à jusante 

da barragem de Fundão). Tais rejeitos devastaram o meio ambiente e a qualidade de vida em toda a bacia do 

Rio Doce, nos dois estados: Minas Gerais e Espírito Santo. 

O desastre vitimou 19 pessoas (entre trabalhadores de subcontratadas da Samarco e moradores de Bento 

Rodrigues), interrompeu a gestação de uma mulher, desabrigou e desalojou centenas de moradores ao longo do 

rio. Levou casas, edifícios, igrejas, obras de infraestrutura, estradas, pontes. Além disso, a captação de água do 

Rio Doce para abastecimento humano foi suspensa temporariamente, devido ao aumento da quantidade de 

partículas em suspensão dissolvidas nas águas do Rio Doce e seus tributários, e, naturalmente, toda a atividade 

pesqueira envolvida na região. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e 

Renováveis (IBAMA, 2015)3, o desastre causou a destruição de 1.469 hectares (14,69 km²) ao longo de 77 

quilômetros de cursos d’água, especialmente em Áreas de Preservação Permanente (APPs), atingindo mais de 

40 municípios. 

Após quase quatro anos do desastre, as principais questões relacionadas ao rompimento da barragem do 

Fundão nas áreas social, natural, de economia, infraestrutura e governanaça permanecem não resolvidas. Em 

linhas gerais, os serviços apresentados neste documento abrangeram a verificação, análise crítica e avaliação 

dos principais temas relacionados a essas questões centrais, sendo eles: 

• Cadastro; 

• Planos Territoriais Integrados; 

• Restauração florestal;  

• Reassentamento;  

• Rejeitos; 

• Abastecimento de água; e  

• Recuperação de micro e pequenos negócios.  

                                                
1 Como definido na Letra “d”, Cláusula 2a, itens 2.1.1, e demais, que indicam a determinação da contratação de 

serviços de assessoria na forma do Termo de Ajustamento Preliminar, a Contratante deve contratar a Contratada 

para que a Contratada preste serviços de assessoria técnica independente ao Ministério Público e no âmbito da 

implementação do Termo de Ajustamento Preliminar. 

2 UHE = Usina Hidrelétrica. 

3 IBAMA (2015). Laudo Técnico Preliminar – Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento 

da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. 
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A mitagação e compensação dos danos identificados vêm sendo tratados por uma série de programas em 

desenvolvimento e implementação pela Fundação Renova.  

Neste relatório, foi avaliado o progresso observado na implementação dos programas relacionados a estas 

questões sensíveis. No caso do reassentamento de Bento Rodrigues, foi também realizada a análise de risco 

programática sobre o prazo das obras, modelada em um conograma disponibilizado pela Fundação Renova e 

apresentado pela equipe de planejamento do projeto deste reassentamento. 

Para suportar as atividades conduzidas pela equipe de especialistas, a Ramboll vem utilizando ferramentas 

de monitoramento das mídias e de gestão da informação. Para monitoramento das mídias, foi utilizada a 

ferramenta Torabit. É uma plataforma de monitoramento midiático, que relaciona postagens com análises 

específicas de sentimentos, comparando perfis e classificações no ambiente digital, permitindo: 

• Realizar o monitoramento de mídia apresentando notícias, nacionais e internacionais, de forma rápida 

e eficiente; 

• Desenvolver estudos comparativos em relação à reação da população nas mídias digitais e redes sociais 

ao longo do tempo (entre períodos); 

• Acompanhar a “evolução dos sentimentos” relativos às notícias que são veiculadas pela Fundação 

Renova em seus perfis em mídias digitais. 

A Ramboll vem utilizando também um sistema georreferenciado de acompanhamento dos programas, 

SETTER. Trata-se de uma solução simplificada e informatizada de gestão de conformidades que tem como 

principal objetivo concentrar, numa única ferramenta, todas as informações referentes aos programas e 

disponibilizar estas informações numa base espacial, de modo a permitir um acompanhamento preciso e 

direcionados das intervenções ao longo do território. Podemos destacar como exemplos de atividades 

controladas: 

• Histórico de compromissos acordados; 

• Banco de dados referente a cada um dos programas da Fundação Renova; 

• Localização geográfica dos monitoramentos e ações em curso; 

• Rastreabilidade das informações e responsabilidades; e 

• Acompanhamento do cumprimento de exigências (i.e. condicionantes ambientais) e planos de ação. 

A Ramboll estruturou uma base de dados geoespaciais para servir como repositório único de dados 

geográficos do projeto e tendo como objetivos o apoio ao desenvolvimento do trabalho pela equipe de 

especialistas, execução de análises geoespaciais qualitativas e quantitativas, apoio ao Sistema SETTER, bem 

como a geração de produtos cartográficos temáticos. 

A seguir, é apresentado um resumo da verificação, análise crítica e avaliação dos principais temas 

relacionados ao desastre: 

Cadastro 

O dossiê do PG001 (Levantamento e Cadastro dos Impactados) objetiva compilar as análises realizadas até 

o momento referentes a este Programa e extraídas do monitoramento e avaliações do programa. Objetiva 

também compilar os parâmetros estipulados nos acordos firmados no âmbito do caso Rio Doce e das normas 

técnicas de Deliberações aprovadas pelo sistema do Comitê Interfederativo (CIF), em particular da Câmara 

Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial (CT-OS).  

À luz de um mapeamento de limitações e restrições de acesso e gestão de dados e informações relativas ao 

PG001, o presente documento considera a estrutura e atual situação do Prohgrama, no qual, na presente data, 

há 2.879 solicitações de cadastro emergencial pendentes e, 3.063 solicitações em status de “a cadastrar e em 

cadastramento” relativas às campanhas 1, 2 e 3 para o cadastro integral. Para a Fase 2, totalizam-se 24.066 

solicitações (excluídas aqueles referentes ao Cadastro de Mariana). Destaca-se ainda o número de 1.654 
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solicitações que foram considerados como inelegíveis pela Fundação Renova. São apresentados detalhes e 

divergências encontradas a partir de diferentes fontes de dados apresentadas pela Fundação Renova.  

No âmbito da implementação do PG001, foram promulgadas 5 Notas Técnicas da CT-OS, seguidas de 25 

Deliberações pelo CIF, apontando tecnicamente pela necessidade de revisão do escopo do PG001. A avaliação 

realizada aponta que 6 Deliberações foram atendidas e 19 consideradas como parcialmente e não atendidas. 

A partir de uma compreensão dos parâmetros de reparação integral no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e de boas práticas internacionais, é aprofundada a compreensão do programa enquanto 

processo de levantamento e diagnóstico dos atingidos e danos, correlacionando-o com os programas 

socioeconômicos de forma a trazer elementos para identificar lacunas e pontos de não atendimento, a saber:  

• a exclusão dos danos à saúde do cadastro;  

• a não atenção às vulnerabilidades;  

• o uso inadequado do conceito de “núcleo familiar”;  

• a falta de dinamicidade;  

• a ênfase somente nos danos individuais; e  

• a falta de participação e de centralidade dos/as atingidos/as. 

Os principais pontos de avaliação do PG001 apontam para a necessidade de revisão do escopo e objetivos 

do programa, de sua metodologia e operacionalização, de questões relativas à dinâmica territorial pós-desastre 

e, adicionalmente, pela insuficiência de atendimento da Fase 02 conforme apresentada pela Fundação Renova.  

Tendo em vista o enfoque do presente relatório, optou-se pelo aprofundamento nos temas de escopo e 

metodologia, sendo que a interação com os demais programas (tais quais PIM/AFE e outros) possa ser 

aprofundada em momento oportuno.  

 

Planos Territoriais Integrados 

Os Planos Territoriais Integrados (PTI) foram os instrumentos apresentados pela Fundação Renova como 

solução à necessidade de aprimorar os níveis de participação e controle social exigidos pela Câmara Técnica de 

Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) do Comitê Interfederativo (CIF). 

Esses PTI's deveriam organizar os fluxos de participação, especialmente das pessoas atingidas, nos 

processos decisórios e no acompanhamento da gestão e da produção de resultados dos programas vinculados à 

realidade dos territórios, agrupados por similaridades geográficas e tipos de danos sofridos com o desastre do 

rompimento da barragem de Fundão.  

Independentemente de ações e processos paralelos emergidos com o protagonismo da Força-Tarefa dos 

Ministérios Públicos e Defensorias Públicas em reformar a governança da reparação dos danos do desastre da 

Samarco, a Fundação Renova, por força do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) de 

02/03/2016, tem compromisso formal pelo desenvolvimento de comunicação e diálogo com as pessoas e 

organizações atingidas no território, de modo a promover a participação e controle social efetivos. 

Sobre esta temática, um dos principais pontos críticos que limitam a efetividade da promoção da participação 

e do controle social em todos os programas, como institui o TTAC, é temporal. A Fundação Renova reconheceu 

que não promovia a participação dos atingidos nos programas a contento e investiu na construção e apresentação 

dos Planos Territoriais Integrados, apenas em junho/2018, como solução para o "pilar" de Diálogo, Participação 

e Controle Social do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG006). A CT-PDCS 

pediu mais detalhamentos e cronograma e, após recebê-los, aprovou o escopo deste pilar do programa. Contudo, 

até maio/2019, a implantação dos PTI’s não havia ultrapassado a primeira etapa, que seria a elaboração interna 

das prioridades programáticas em cada um dos seis territórios. Ou seja, a participação e o controle social com 
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os públicos prioritários via os PTI's sequer foram iniciados nos territórios. Apenas uma ação piloto de “Sala de 

Integração” está sendo implementada no território Alto Rio Doce. 

Tal fato expõe o que seria a mais grave lacuna deste processo, que diz respeito à própria noção de 

participação social utilizada pela Fundação Renova para a concepção dos PTI’s. Esta noção, que não escala os 

degraus da participação para além da consulta e tem como objetivo referendar decisões já tomadas, não tem 

potencial para viabilizar a efetiva participação e controle social pelos atingidos, conforme os manuais clássicos 

da área preconizam. A própria concepção dos PTI’s, feitos a partir de dados secundários, tais como a percepção 

dos profissionais da equipe de diálogo e informações socioeconômicas oriundas do cadastro – ou seja, sem a 

participação dos atingidos – já evidencia a falha de conceito. Assim, até o momento, os PTI’s, como hoje se 

apresentam, são instrumento de gestão interna da Fundação Renova – mero mecanismo para estabelecer fluxos 

e processos de trabalho mais eficientes –e não da reparação integral participativa. 

Há outros pontos críticos que devem ser destacados, dentre eles:  

• falta de definição metodológica da implantação dos PTI's nos territórios, considerando também as 

especificidades de cada território (perfil populacional, perfil dos atingidos, dos danos do desastre e 

necessidades decorrentes, acessos das pessoas aos locais e mecanismos para participação, etc.); 

• atuação exclusivamente reativa a reivindicações, conflitos e manifestações diversas;  

• falta de descrição programática das estratégias e ações para vencer os desafios internos relatados pela 

Fundação Renova de fragmentação dos programas; 

• ausência de participação dos atingidos nas tomadas de decisão e mecanismos de controle sobre os 

mesmos; 

• não validação das prioridades mapeadas por territórios e as consequentes relações com as 

necessidades e danos decorrentes do desastre da Samarco; 

• falta de recursos informacionais que possibilitem a promoção da participação social; 

• falta de indicadores e respectivo monitoramento que mensurem a qualidade de participação dos 

atingidos e organizações afins dentro do sistema de gestão dos programas.   

Assim, o PTI é um instrumento ainda imaturo e insuficiente como solução para ampliar a participação e o 

controle social. É implantado sem um princípio de equanimidade para os territórios, pois segue refém de vícios 

de uma cultura comunicativa herdada, pela Fundação Renova, da Samarco na fase emergencial do pós-desastre, 

quando as ações no território foram mais pautadas pela proteção da reputação de sua marca do que pela 

transparência, pelo estabelecimento da confiança, do acolhimento e das bases de colaboração exigidos em casos 

assim, inclusive pela magnitude do desastre. 

 

Restauração Florestal 

A restauração florestal integra as ações primordiais dos programas de Recuperação da Área Ambiental 1 

(PG025), Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes APPs (PG026) e Recuperação de Nascentes 

(PG027). 

No âmbito do PG025, a restauração florestal deve abranger as APPs (Áreas de Preservação Permanente) e 

as áreas preteritamente florestadas que foram afetadas pela movimentação e deposição de rejeito. Segundo 

análise da Fundação Renova, tais situações perfazem 561,04 hectares. No entanto, análises dos Institutos Lactec 

indicam que 754,14 hectares de “vegetação nativa” foram afetadas, sugerindo a necessidade de restauração 

ecológica em área mais ampla. O prazo para conclusão da implantação das restaurações a serem realizadas pelo 

PG025 foi estabelecido em quatro anos pelo TTAC, e se encerra em março/2020. Há conflito de informações 

quanto ao andamento de implantação: a Fundação Renova informa a implantação de 165 hectares, porém 

apresenta planos de restauração que abrangem 135 hectares (poligonais planejadas). De qualquer maneira, fica 

evidente que menos de um terço da implantação foi concluída, restando apenas uma temporada de plantio para 

o término do prazo estabelecido. As intervenções realizadas apresentam diversas deficiências, em especial: 
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• Os plantios foram realizados com densidade inferior à indicada pela literatura, e foram seguidos de altas 

taxas de mortalidade, o que resultou em densidade de arbóreas nativas significativamente inferior à 

observada para árvores adultas em inventários florestais realizados na região, mesmo considerando-se 

a expressiva contribuição da regeneração natural. 

• Quanto às espécies plantadas, verifica-se baixa aderência aos resultados e recomendações do 

levantamento florístico contratado pela Fundação Renova. Mudas de espécies exóticas também foram 

plantadas. 

• Frações expressivas dos plantios apresentam falhas de manutenção no isolamento (cercas), controle de 

formigas e controle de herbáceas exóticas. 

• Não ocorreram intervenções paralelas ao plantio de arbóreas nativas que favoreçam a restauração de 

biodiversidade compatível com a Mata Atlântica, observando seus aspectos composicionais e funcionais.   

Para o PG026, foi estabelecida a meta de restaurar 40.000 ha. de APPs degradadas da Bacia do Rio Doce 

em dez anos. Um quarto desta área deve ser recuperada com metodologias de restauração ativa, e o restante 

deve ser destinado à restauração passiva. Ou seja, em média, este programa deve realizar anualmente o 

cercamento de 4 mil hectares e o plantio em mil hectares de APPs. A Fundação Renova informa que 646 hectares 

foram cercados até o momento, mas os plantios ainda não foram iniciados. Estes resultados parciais implicam 

em uma defasagem de 11.354 ha. de cercamento e 3.000 ha. de plantios, com relação ao que seria esperado 

para o período de três anos. Atraso de tal ordem impede avaliar se o cumprimento da meta ainda é factível, 

tampouco se os recursos financeiros previstos serão suficientes. 

A Fundação Renova informa que as intervenções do PG027 já abrangem 1039 nascentes. Portanto, o PG027 

seria o menos atrasado dentre os três programas que envolvem restauração florestal, uma vez que foi prevista 

a recuperação de 5 mil nascentes em dez anos. No entanto, nas intervenções do PG027, ainda são observadas 

condições adversas à restauração florestal, o que se deve principalmente à ampla taxa de infestação por 

gramíneas invasoras que ocorre em 99% das nascentes cercadas. A persistência de condições favoráveis ao 

domínio de espécies herbáceas exóticas indica a necessidade de melhoria nos protocolos de implantação e de 

manutenção. 

 

O Reassentamento 

O dossiê do reassentamento aborda as principais questões referentes ao reassentamento das localidades 

atingidas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, que vêm sendo tratadas ao longo de 2 anos de 

monitoramento. Aborda ainda questões específicas do reassentamento de Bento Rodrigues, apresentando, 

sobretudo, um Plano de Ação para mitigação dos problemas identificados no reassentamento desta comunidade.  

Embora nenhuma família tenha sido reassentada até o presente momento, foram disponibilizadas 414 

moradias temporárias às famílias atingidas. Deste total, verificou-se que 56% dos imóveis alugados apresentam 

algum tipo de inadequação, seja por estarem localizados em área de risco geotécnico e/ou ambiental, ou por 

apresentarem problemas relacionados à falta de habitabilidade. 

Com relação ao reassentamento de Bento Rodrigues, vem sendo realizada uma análise especial sobre as 

áreas de talvegue (dreno de talvegue), bem como as áreas com alta susceptibilidade à erosão, onde estão 

previstas a implantação de vários lotes, fator considerado de alta criticidade.  

Quanto ao reassentamento de Paracatu de Baixo, este teve suas obras autorizadas somente em junho/2019, 

após a obtenção das devidas aprovações legais. Assim como tem sido feito para o reassentamento de Bento 

Rodrigues, as obras de Paracatu de Baixo serão monitoradas periódica e sistematicamente, principalmente 

devido às condições físicas e geológicas do terreno, que apresenta 77,8% de sua área com algum tipo de restrição 

ambiental. 

Já o reassentamento de Gesteira ainda não tem perspectivas de finalização. O projeto urbanístico conceitual 

do reassentamento só começou a ser elaborado em junho/2019, apesar de ainda não estar claro se o 

parcelamento do solo será rural ou urbano. Outro ponto que está sendo discutido diz respeito às diretrizes 
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elaboradas para pautar o reassentamento desta comunidade: das 74 diretrizes apresentadas pela comissão de 

atingidos de Barra Longa, alcançou-se consenso junto à Fundação Renova em apenas 12 diretrizes, o que 

demonstra a existência de alta fragilidade em relação a qualquer definição existente até a presente data. 

Foram formulados indicadores estratégicos para avaliar os principais componentes do programa, passíveis 

de avaliação até o momento, a saber: adequação das moradias temporárias alugadas, satisfação com o 

reassentamento coletivo, sucesso do reassentamento coletivo e adequação do projeto urbanístico aos requisitos 

legais. Os resultados do monitoramento que pautaram a elaboração dos indicadores são apresentados ao longo 

deste documento. Há ainda a linha do tempo, que apresenta de forma objetiva os grandes marcos do Programa 

de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG008), e dá 

destaque aos principais compromissos estabelecidos que não foram cumpridos. 

 

Riscos Programáticos 

Para análise do Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira (PG008), foi aplicada técnica de análise de riscos programáticos, com os seguintes objetivos: 

• Verificar a probabilidade de que a data planejada para conclusão da realocação de Bento Rodrigues seja 

efetivamente alcançada; e 

• Auxiliar, com base em informações técnicas fundamentadas, nos processos de tomada de decisão, 

visando que as ações decorrentes destas decisões sejam as mais adequadas aos objetivos que se 

pretendem alcançar. 

A análise de riscos programáticos baseia-se na metodologia de análise quantitativa de riscos por simulação 

de Monte Carlo. Este método permite identificar a probabilidade de sucesso de um determinado objetivo, sendo, 

neste caso, a chance de que o cronograma proposto para a execução do projeto de reassentamento de Bento 

Rodrigues seja alcançado, bem como de ranquear, com base em critérios matemáticos, os riscos que causam os 

maiores impactos a este objetivo. De posse dessas informações, a equipe de gestão dos programas pode priorizar 

os principais riscos, definir estratégias e adequar o direcionamento do projeto, no caso em que se vislumbre que 

a orientação atual não direcionará ao cumprimento das metas estabelecidas. 

Com relação ao planejamento da Fundação Renova para a conclusão da realocação de Bento Rodrigues, 

cujo planejamento aponta para 14/01/2021, a partir dos resultados da análise realizada pela Ramboll, foi 

constatado, para um cenário com um índice de confiança de 80% (P80), que pode haver um atraso superior a 

dois anos, existindo grande chance de que o término do projeto seja atrasado para fevereiro/2023. 

Por ser detentora do “Plano de Ação” para mitigação dos riscos, a Fundação Renova é capaz de realizar 

análises onde possíveis reduções ou eliminações de riscos podem ser considerados, a partir de determinada 

efetividade do plano de ação, obtendo um cenário “pós-mitigado”. 

Com base nos resultados da análise de riscos programáticos, pode-se afirmar que: 

• Ao menos desde o fim de 2018, a Fundação Renova já dispõe da informação de que não é possível 

alcançar a data determinada para conclusão deste reassentamento; 

• Mesmo quando considerado o resultado, no cenário “pós-mitigado”, da análise executada pela Fundação 

Renova, para índice de confiança de 80%, espera-se um atraso de 10,63 meses, alcançando a conclusão 

das obras apenas em agosto/2021. Conclui-se que não há que se falar em manutenção da data de 

entrega final do reassentamento de Bento Rodrigues em agosto/2020, percepção confirmada pelo fato 

de que, nem no resultado mínimo deste cenário, tal data é alcançada. 

E com base nas premissas de que:  

• Ampla transparência das informações concernentes ao processo de reassentamento é condição básica 

para garantir uma participação qualificada dos atingidos; e  

• O reassentamento dos atingidos é, antes de mais nada, a reparação do direito humano à moradia. 
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Como a Fundação Renova não se manifesta publicamente a respeito da impossibilidade de alcance da data 

estipulada, conclui-se que: 

• Ao não dar transparência às datas previstas para conclusão deste processo, a Fundação Renova cria 

obstáculos para que os atingidos tomem suas decisões de forma consciente e segura. É presumível que, 

ao tomarem conhecimento de perspectivas de atrasos significativos no reassentamento coletivo, parte 

dos atingidos possam, eventualmente, optar por:  

o pleitear por compensação adicional pelo atraso na conclusão do processo do reassentamento; e  

o migrar para alguma outra modalidade de reassentamento, caso seja esta a sua vontade. 

 

Rejeitos 

O objetivo do dossiê de Manejo de Rejeitos é compilar estudos realizados pela Ramboll desde 2017 acerca 

de alternativas de manejo. Também pretende levantar a importância em estimar custos da retirada total de 

rejeitos da bacia, definindo mecanismos de compensação por conta da insuficiência das soluções técnicas 

presentes e fortalecendo o esclarecimento das questões mais gerais e compreensivas envolvidas no manejo de 

rejeitos, de modo a facilitar e instruir a tomada de decisão das Comissões de Atingidos, especialmente no que 

se refere à repactuação dos programas. 

Por isso, este documento, apesar de ser nomeado “dossiê”, assume um papel de “peça de comunicação” do 

manejo de rejeitos, a qual está estruturada em quatro pontos principais: 

• Apresentação dos enfoques teóricos envolvidos no manejo de rejeitos com bases teóricas integradas e 

interdisciplinares, sobretudo o Modelo de Resiliência e a Reparação Integral. Sob esta óptica, a Ramboll 

apresenta a importância em considerar e avaliar alternativas de manejo, elencando os custos necessários 

para a Reparação integral e, considerando casos nos quais não seria possível a remoção total de rejeitos, 

estimativa de compensações; 

• Abordagem do Manejo de Rejeitos segundo os programas do TTAC: Visão geral dos objetivos, processos 

e projetos previstos nos documentos da Fundação Renova de Definição dos programas diretamente 

relacionados a manejo de rejeito (PG009 – Recuperação da UHE Risoleta Neves, PG023 – Manejo de 

Rejeitos e PG024 - Sistemas de Contenção de Rejeitos); 

• O terceiro ponto responde em uma linguagem não técnica e de mais fácil percepção sobre as principais 

questões sobre manejo de rejeitos; 

• Por último, é apresentada uma série de recomendações. 

Como a base do manejo de rejeito na bacia do Rio Doce é o Plano de Manejo de Rejeito e suas publicações 

para cada trecho da bacia, uma seção apresenta o histórico de construção do Plano e de seu descumprimento. 

A proposta da Linha do Tempo é emergir deficiências apontadas pelo Comitê Interfederativo (CIF) e pela Câmara 

Técnica de Gestão de Resíduos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) em relação ao descumprimento da estrutura 

de tomada de decisão do Plano de Manejo de Rejeito estabelecida pela Deliberação CIF nº 86 e insuficiência na 

comunicação com atingidos, reconhecida por meio da Deliberação CIF nº 173, que gerou a primeira notificação 

à Fundação Renova e suas subsidiárias relacionada ao tema. Posteriormente, a Deliberação CIF nº 274 oficializou 

o descumprimento do fluxograma de Gerenciamento do Plano de Manejo de Rejeitos, aprovado pela Deliberação 

CIF nº 86, e gerou mais uma notificação relacionada ao Plano de Manejo de Rejeito. 

 

Abastecimento de Água 

O dossiê do abastecimento de água tem como principal objetivo compilar as ações referentes ao 

abastecimento de água das localidades que tiveram seus Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) afetados 

após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão. Além disso, são abordadas questões mais amplas como 

a segurança hídrica na bacia do rio Doce, e uma conceituação sobre água bruta e tratada, bem com os usos 
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recomendados de acordo com enquadramento das águas superficiais no âmbito das recomendações da Resolução 

CONAMA nº 357, de 17/03/2005.   

O documento responde e esclarece, de forma direta, e com base na legislação vigente, sobre as restrições 

e recomendações do consumo humano de água sem qualquer tratamento. Além disso, apresenta uma discussão 

sintética sobre a qualidade da água antes e após o rompimento da barragem, com foco as variações de turbidez 

ao longo da calha do Rio Doce, de forma constatar violações significativas deste parâmetro após a passagem da 

lama de rejeitos, ao longo de toda calha do rio. 

Com relação a abordagem do abastecimento de água, segundo o TTAC, foi proposto pela Fundação Renova 

o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032), que está estruturado com base nos 

termos da Cláusula nº 171, onde o principal compromisso é a construção de sistemas alternativos de captação 

e/ou adução, bem como melhorias das estações de tratamento de água (ETAs) para todas as localidades que 

tiveram seus SAA afetados, ou que necessitam de implementação de novos sistemas de captação de águas para 

abastecimento humano. Ao todo, a cláusula cita 24 localidades em 17 municípios. Uma avaliação em relação aos 

prazos e escopo do TTAC, conclui-se que, a Fundação Renova continua em descumprimento ao Parágrafo 

Primeiro da Cláusula 171, bem como Deliberações CIF nos 04 e 16, principalmente em relação à entrega de 

projetos básicos dos sistemas alternativos de adução e captação, e dos Termos de Compromisso. Atualmente, o 

descumprimento supera mais de um ano do prazo estabelecido. 

De forma simples e objetiva, são abordados os limites do atual programa, bem como indicadores para 

melhor acompanhamento e compreensão das ações realizadas, e das que estão em andamento. As maiores 

limitações identificadas foram:  

• O programa não aborda a universalização do saneamento básico dos municípios atingidos;  

• O programa não abrange todas as comunidades ribeirinhas que tiveram dano em seu abastecimento de 

água; 

• Tratativas aos ribeirinhos, que tiveram danos diretos nos seus sistemas individuais de abastecimento, 

com a mesma estruturação das ações aos sistemas públicos, que possuem gestão de prestadores de 

serviço ou autarquias, ou seja, um universo mais robusto e complexo; 

• Apesar do foco do programa indicar uma preocupação em diminuir a dependência do Rio Doce, não foi 

sugerido qualquer inciativa para redução de perdas dos SAA ou até mesmo melhor gestão dos recursos 

hídricos.  

 

Recuperação de Micro e Pequeno Negócios 

O Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG019) teve sua Definição do Programa emitida 

preliminarmente em julho/2017 e, em dezembro/2017, ocorreu sua entrega formalizada à Câmara Técnica de 

Economia e Inovação (CT-EI). Recentemente, em março/2019, sua definição foi revisada e reapresentada à CT-

EI para análise, encontrando-se sua aprovação pendente. 

Em relação à execução do programa, este teve início ainda pela Samarco S.A., logo após o rompimento da 

barragem de Fundão, com a realização de atendimentos emergenciais relacionados à reposição de equipamentos, 

insumos e pagamento de boletos de fornecedores dos Micro e Pequenos Negócios (M&PN) atingidos, para os hoje 

conhecidos como territórios 1 (Mariana) e 2 (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), mais os distritos 

de Regência e Povoação, localizados no município de Linhares, pertencentes ao território 6, foz do Rio Doce. 

Ocorre que, passados mais de 3,5 anos, os atendimentos emergenciais ainda não foram devidamente concluídos. 

Foi identificado pela Ramboll uma grande divergência entre o que a Fundação Renova categoriza como 

“atendimento finalizado” e o que os atingidos compreendem por “realmente finalizado”. Adicionalmente, em 

razão da falta do fornecimento de evidências destes atendimentos, a Ramboll pode indicar falta de rastreabilidade 

com relação aos atendimentos individuais e na totalização dos atendimentos executados. 

Com relação às ações de reestruturação de negócios, essencialmente executadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), seja em Minas Gerais ou no Espírito Santo, existe um atraso no 

andamento dos atendimentos ao público atingido: 
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• Para MG, se dá principalmente em função da falta de repasse, pela Fundação Renova ao SEBRAE/MG, 

da totalidade de atingidos já mapeados nos territórios onde é prevista a atuação do programa; e 

• Para o ES, onde o início da atuação do SEBRAE/ES se deu somente a partir de dezembro/2018 após 

diversas postergações. 

Aspecto crítico verificado na atuação até o momento é que parte dos atendimentos “concluídos” nesse âmbito 

se deram para negócios atingidos que seguem sem retorno operacional até a presente data e sem perspectivas 

de quando disporão de novo negócio, fato agravado pela incerteza de quando (e quanto) obterão sua indenização 

final (PG002 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados/Programa de Indenização Mediada – PIM). O 

“somatório” destas questões acaba por ampliar os danos decorrentes do desastre, deixando parcela dos M&PN 

atingidos em situação de vulnerabilidade. Apesar de se tratar da atuação de outro programa, a falta de 

alinhamento entre atendimentos deste programa e aqueles realizados pelo PIM vem culminando em desistências 

de participação nas etapas estruturantes do programa, bem como tem contribuído para ampliar as tensões e 

animosidades existentes nos territórios. 

Outro item a ser mencionado é a existência de um “erro material” quanto à espacialização do programa: sua 

atuação é “limitada” pela cláusula nº 132 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduto (TTAC) à área 

localizada entre Fundão e Candonga mais os distritos de Regência e Povoação, pertencentes a Linhares. Esta 

limitação territorial fere a perspectiva de reparação integral, uma vez que há inúmeras manifestações de M&PN 

atingidos relatando a existência de danos em toda a calha do Rio Doce. De modo geral, o que se verifica junto a 

este público de M&PN atingidos é uma tendência de endividamento, fechamento de empresas e diminuição da 

oferta de emprego, ao longo de todos os territórios atingidos. 

 

Recomendações 

Ao avaliarmos os programas da Fundação Renova, o que se constata é que, de modo geral, os mesmos não 

se encontram devidamente estruturados, ou articulados entre si, o que, no âmbito da teoria do planejamento, 

constitui importante barreira de aderência às realidades locais pós-desastre, porque ainda replicam a lógica de 

programas orientada pelas demandas emergenciais. 

As premissas que sustentam a proposta de desenvolvimento da resiliência, que inclui a recomendação de 

adequação aos programas em curso ou incorporação de novos programas, assentam-se na identificação de 

lacunas e atrasos sistêmicas na implentação dos programas em curso frente aos requisitos do TTAC e da ACP. 

Com relação aos temas sensíveis tratados neste relatório, apreesentamos abaixo as seguintes 

recomendações: 

• Com relação ao cadastro dos atingidos, reputa-se importante, possível e viável a correção das questões 

aqui abordadas, com a aproximação com o conceito de reparação integral e a busca pela realização 

técnica, de um levantamento de diagnóstico amplo e sistêmico assumindo a centralidade dos meios de 

vida atingidos. 

• A participação exige ainda que organizações promotoras estejam abertas ao aprendizado, que valorizem 

mais a flexibilidade de adaptação às necessidades do processo de reparação e remediação do que a 

burocracia e o comando central. O que não tem sido a postura e estrutura da Fundação Renova, que 

atua de forma tecnicista e cujo poder centraliza-se no seu Conselho Curador e nos diversos 

intermediários das empresas mantenedoras, mais focadas nos seus interesses do que nos fins públicos, 

sociais e ambientais dessa reparação. 

Para adequação dos programas que abordam a temática de restauração florestal, as seguintes 

recomendações são apresentadas: 

• Foi observada uma persistência de condições favoráveis ao domínio de espécies herbáceas exóticas e, 

com isso, é recomendada melhoria nos protocolos de implantação e de manutenção dos plantios. 
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• Deve-se realizar intervenções para permitir que a natureza volte a ter capacidade de “entregar” à 

população o que dela é necessário: provisão de alimentos, de água, purificação do ar, controle de pragas 

e doenças, benefícios recreacionais, ciclagem de nutrientes e formação do solo. 

Para adequação dos principais problemas identificados como sendo críticos, relacionados ao reassentamento 

das comunidades, as recomendações a seguir são consideradas cruciais: 

• Que 5 lotes de Bento Rodrigues localizados sobre o dreno de talvegue sejam suprimidos;  

• Que sejam apresentadas as soluções técnicas consideradas para contenção e estabilização dos processos 

erosivos nas áreas que apresentam níveis críticos de erosão;  

• Que sejam indicadas as soluções técnicas de engenharia e sejam apresentados os projetos 

arquitetônicos das edificações para os lotes localizados onde há concentração de fluxo das águas 

pluviais, para posterior decisão a respeito da situação destes lotes; e 

• Que as moradias temporárias situadas em áreas de risco geotécnico sejam realocadas. E, uma vez 

resolvida esta situação, exigir uma solução para as moradias temporárias com problemas de 

habitabilidade. 

 

Como os programas de manejo de rejeitos influenciam o nexo de produção de água, de alimentos e de 

energia na bacia, as recomendações relacionadas a esse tema são:  

• A tomada de decisão da alternativa a ser adotada deve estar amparada em metodologia que considere 

componentes econômicos, sociais e ecológicos, com definição de cenários alternativos compatíveis e 

realistas, de modo a buscar o maior benefício ambiental. 

• Elaboração de Estudo de viabilidade de recuperação da UHE Risoleta Neves;  

• Recuperação ambiental da Fazenda Floresta;  

• Recuperação ambiental do lago e entorno da UHE Risoleta Neves;  

• Reenchimento do lago da UHE Risoleta Neves de modo a permitir o restabelecimento dos modos de vida 

dos atingidos;  

• Descomissionamento de barramentos emergenciais (dique S4 e barramentos de Linhares); e 

• Compensação pelo volume de rejeitos mantidos na bacia. 

 

A Ramboll apresenta também neste documento recomendações e propostas para repactuação do atual 

programa de abastecimento de água com foco ao atendimento pleno de água para consumo humano e melhora 

significativa na gestão dos recursos hídricos. As principais recomendações são: 

• Ampliar assistência a todas as localidades que tiveram dano no abastecimento de água, 

independentemente de constarem na Cláusula 171; 

• Implantação de subprograma para distinguir as tratativas das localidades que possuem SAA das 

comunidades isoladas (ribeirinho); 

• Incluir metas para o desenvolvimento de ações para reuso de água e redução de perdas 

Por fim, a Ramboll apresenta recomendações para dimensão econômica, mais precisamente para o tema de 

recuperação de micro e pequenos negócios: 

• Conforme observado ao longo do monitoramento, a espacialização do Programa de Recuperação de Micro 

e Pequenos Negócios está limitada, pois há inúmeras manifestações de micro e pequenos negócios 

relatando a existência de danos em toda a calha do Rio Doce. Com isso, recomendamos que a 

espacialização do programa seja revista e que uma resposta mais ágil aos atingidos seja implementada. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_dos_solos


 

 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

25 

Considerações Finais 

O desastre lesou direitos fundamentais das populações da Bacia Hidrogáfica do Rio Doce, exigindo uma 

reparação integral que permita uma reconstrução do futuro, especialmente se considerarmos que a 

recuperação das condições ambientais do meio atingido poderá demorar décadas para se concretizar. Conforme 

apresentado no capítulo sobre o Cadastro (texto elaborado em conjunto com a equipe de direitos humanos da 

Fundação Getúlio Vargas), o direito a uma remediação efetiva e integral é garantido por diversos instrumentos 

internacionais, incluindo a Declaração Universal de Direitos Humanos (Artigo 8º), o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos (Artigo 2º) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 25). No âmbito 

nacional, diversos princípios relacionados à reparação socioambiental e socioeconômica também orientam uma 

interpretação dos dispositivos de reparação à luz de direitos humanos.  

Tanto nas diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto no Código Civil Brasileiro4, identifica-

se a necessidade de que a reparação seja proporcional ao dano causado, além da previsão de critérios mínimos 

que devem estar presentes no processo reparatório, quais sejam, garantias de:  

• Efetividade;  

• Adequação; e  

• Celeridade; 

Ainda de acordo com tais princípios, a remediação efetiva abrange a restituição, compensação, reabilitação, 

satisfação e garantias de não-repetição: 

● Restituição: medidas voltadas para, sempre que possível, restituir à vítima a situação anterior às 

violações de direitos humanos e direito internacional ou sérias violações de lei internacional humanitária, 

o que inclui liberdade, fruição de direitos humanos, identidade, vida familiar, cidadania, residência, 

emprego e propriedade;  

● Compensação: medidas a serem direcionadas a todo e qualquer dano passível de ser traduzido em 

valores econômicos, de modo apropriado e proporcional à gravidade da violação e circunstâncias do caso, 

o que compreende danos físicos ou mentais, perda de oportunidades (de emprego, educação e benefícios 

sociais), perdas materiais e de renda, danos morais e custos com assistência jurídica, médica, psicológica 

ou social;  

● Reabilitação: mecanismos que devem providenciar cuidados médicos e psicológicos, bem como 

assistência jurídica e social;  

● Satisfação: deve incluir medidas para (a) medidas efetivas para cessar as violações; (b) verificação dos 

fatos e integral publicização da verdade sobre as violações, assegurando-se que isso não cause mais 

danos ou ameaças à segurança das vítimas, seus parentes, testemunhas, pessoas que tenham intervindo 

para assistir as vítimas ou para prevenir a ocorrência de violações; (c) busca pelos desaparecidos, 

resgate, identificação e enterro de corpos de acordo com os desejos presumidos das vítimas e práticas 

culturais das famílias e comunidades; (d) declaração oficial ou decisão judicial para restaurar a dignidade, 

reputação e direitos das vítimas e de pessoas a ela relacionadas; (e) desculpas públicas, o que inclui o 

reconhecimento dos fatos e aceitação da responsabilidade; (f) aplicação de sanções judiciais e 

administrativas contra os responsáveis; (g) homenagens e tributos às vítimas; (h) inclusão de um relato 

preciso sobre as violações em materiais relacionados a formação em direitos humanos ou direitos 

humanitários internacional e no ensino em todos os níveis.  

● Garantias de não repetição: medidas que devem também contribuir com a prevenção, o que incluir, 

mas não se limitar, a (a) assegurar que todos os procedimentos civis ou militares observem normas 

                                                
4 “IX. Reparation for harm suffered - 15. Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing 

gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be 

proportional to the gravity of the violations and the harm suffered” c/c CC/2002 – art 944 – “Art. 944. A indenização mede-se 

pela extensão do dano.” 
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internacionais de devido processo legal, igualdade e imparcialidade; (b) promoção de mecanismos de 

prevenção, monitoramento e resolução de conflitos sociais, dentre outros.   

Estas medidas de remediação deverão ser aplicadas de forma apropriada e proporcional à gravidade da 

violação e às circunstâncias de cada caso, porém sempre com o objetivo de se proporcionar uma reparação plena 

e efetiva.  

A avaliação realizada nos permite afirmar que os programas da Fundação Renova vêm sendo implementados 

seguindo uma lógica de caráter emergencial. Assim, lacunas com relação à estrutura dos programas, 

considerando orientação e alinhamento, questões de ordem metodológica e de espacialização, indicam 

insuficiência na capacidade e efetividade de reparar os danos. 

Como exemplo destaca-se que a participação, enquanto enfoque metodológico adotado pela Fundação 

Renova, ainda não é adequada para o seu propósito ou segundo os requisitos e determinações do TTAC, da ACP 

e do TAC-Gov. Diante disso, sugere-se uma mudança de paradigma. Assumir a “condição de atingido”, bem 

como empregar abordagens e processos de engajamento que elevem o nível de participação e autonomia, é 

fundamental. Recomenda-se o empoderamento dos atores locais. Tal processo requer mecanismos efetivos e 

contínuos de diálogo e mediação de conflitos que, associados a mecanismos de transparência nas informações, 

garantirão que os programas sejam sensíveis e capazes de lidar com a diversidade sociocultural das comunidades 

atingidas face a natureza e intensidade dos danos sofridos. 

Esses elementos indicam que uma estratégia focada na “volta ao passado” não é desejável, dada a ambição 

de construção de um “novo futuro” para a região. O desastre, nesse sentido, deveria ser visto como uma 

oportunidade para a alteração de uma dinâmica regional. Ampliar a resiliência significa conscientemente preparar 

a região para um futuro menos dependente da mineração. Nesse sentido, é necessário promover um esforço 

coletivo de identificação e promoção das oportunidades portadoras de futuro que efetivamente contribuam, em 

termos de crescimento, para a diversificação econômica e dinâmica produtiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este é o Relatório consolidado dos últimos quatro meses de trabalho, elaborado pela equipe de especialistas 

da Ramboll, que descreve as atividades de análise crítica das principais questões tratadas pelos programas 

socioambientais e socioeconômicos desenvolvidos pela Fundação Renova. Estas atividades foram realizadas a 

título de prestação de serviços de assessoria técnica ao Ministério Público no âmbito do Termo de Ajustamento 

Preliminar, segundo estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica nº 

4.500.173.7565. Trata-se da compilação dos resultados provenientes das atividades desenvolvidas ao longo do 

período compreendido entre 16/03 e 15/07/2019. 

Em linhas gerais, os serviços compreenderam a avaliação e análise crítica relacionadas ao rompimento da 

barragem de Fundão nas áreas social, natural, de economia, infraestrutura e governanaça e que são tratadas 

pelos programas socioeconômicos e socioambientais em implantação pela Fundação Renova. Foi realizada a 

análise de risco programático do reasseentamento de Bento Rodrigues.  

Este relatório contém sete capítulos. Eles congregam os resultados das atividades de análise, avaliação, 

proposição de orientações e recomendações, análise de risco programático, análise das mídias sociais e 

recomendações 

Os apêndices a este relatório contêm um conjunto de informações com maior detalhe, que contribui para o 

entendimento do racional lógico que sustenta as avaliações e análises realizadas pela equipe de especialistas da 

Ramboll. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral da contratação da Ramboll é fornecer apoio ao processo decisório do Ministério Público no 

que se refere ao andamento dos programas, bem como às tratativas para revisão e repactuação dos programas 

da Fundação Renova. 

Os objetivos específicos dos serviços nestes últimos quatro meses foi de compilar as questões críticas 

resultantes do desastre, observadas ao longo do processo de moinitoramento dos programas da Fundação 

Renova, e, com isso, dar visibilidade e instruir o processo de tomada de decisão das partes interessadas. 

 

1.2 Condicionantes e Limitações: 

As atividades realizadas para análise e avaliação, bem como os resultados apresentados neste relatório, 

possuem limitações gerais decorrentes de: 

• Estágio de contratação e completude de estudos desenvolvidos em paralelo pelos demais experts 

do Ministério Público, da identificação e da avaliação dos danos ambientais e sociais do desastre 

resultante do rompimento da barragem de Fundão;  

• Estruturação, em muitos casos, ainda preliminar dos programas da Fundação Renova, com 

elementos não detalhados relativos a: ações, recursos financeiros, planejamento temporal e 

resultados; 

• Lacunas para o entendimento das consequências em longo prazo dos danos, evidenciando que há 

uma ausência de dados que permitam um entendimento claro das consequências em longo prazo 

nos municípios e estados atingidos, bem como à população atingida pelo desastre. Há tipicamente 

uma compreensão incompleta dos danos cumulativos, de longo prazo, sob as comunidades, 

economia e ambiente natural. 

                                                
5 Como definido na Letra “d”, Cláusula 2a, itens 2.1.1, e demais, que indicam a determinação da contratação de 

serviços de assessoria na forma do Termo de Ajustamento Preliminar, a Contratante deve contratar a Contratada 

para que a Contratada preste serviços de assessoria técnica independente ao Ministério Público e no âmbito da 

implementação do Termo de Ajustamento Preliminar. 
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1.3 Estrutura do Relatório 

Este relatório está estruturado em sete capítulos, além do Sumário Executivo. O Sumário Executivo faz uma 

síntese, clara e concisa, das principais informações tratadas ao longo do período e que foram relatados no 

relatório. A sua leitura, isolada, deve garantir o pleno entendimento do conteúdo do relatório, com baixo nível 

de detalhe, porém abrangendo os aspectos mais relevantes. 

O Capítulo 1, “Introdução”, é o texto onde estão descritos os objetivos do trabalho da Ramboll, as limitações 

enfrentadas, bem como a estruturação deste relatório. 

O Capítulo 2 traz as principais questões presentes na bacia no formato de dossiês, e traz alguns 

encaminhamentos propostos pela equipe da Ramboll. 

O Capítulo 3 traz a análise de riscos programáticos que é baseada na metodologia de análise quantitativa 

de riscos por simulação de Monte Carlo. 

Os Capítulos 4, 5 e 6 abordam as ferramentas de suporte utlizadas no projeto, que são o Torabit (ferramenta 

utilizada para monitoramento das mídias sociais), SETTER (que é platafroma utilizada para gestão da informação) 

e a Base de dados geoespaciais da Bacia do Rio Doce (com a finalidade de concentrar e estruturar todos os dados 

geográficos do projeto). 

O Capítulo 7, "Conclusões e Recomendações", destaca as principais constatações arroladas ao longo deste 

documento e que ainda precisam ser reforçadas. 
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2. DOSSIÊS 
2.1 DOSSIÊ DO LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS (PG001) 
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2.1.1 Abreviaturas, siglas e acrônimos 

AFE - Auxílio Financeiro Emergencial 

AGU - Advocacia Geral da União 

BRD - Bacia do Rio Doce 

CIF - Comitê Interfederativo,  https://www.ibama.gov.br/cif 

CNDH Conselho Nacional dos Direitos Humanos 

CT - Câmara Técnica, O Comitê Interfederativo (CIF) é composto por 11 Câmaras Técnicas que prestam 

assessoria às decisões por meio de estudos e pareceres. 

CTOS / CT-OS - Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial (CT-OS) 

Desastre - refere-se ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em 05/11/2015 

DPU - Defensoria Pública da União 

EY - Ernst Young 

FGV - Fundação Getulio Vargas 

FR - Fundação Renova 

FT - Força-Tarefa Rio Doce do Ministério Público Federal, portaria PGR/MPF n. 953 de 13/11/2015 

MPES - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

MPMG - Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

MPF - Ministério Público Federal 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PIM - Programa de Indenização Mediada 

Ramboll - Ramboll Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. 

RMM - Relatório Mensal de Monitoramento 

Samarco - empresa Samarco S.A., que tem como sócias igualitárias numa Joint Venture as empresas Vale S.A. 

e BHP Billiton do Brasil Ltda. 

SGS - Sistema de Gestão de Stakeholders, ferramenta de gestão de informações utilizada pela FR. 

TAC-Gov - Termo de Ajustamento de Conduta “Governança” (2018) 

TAP - Termo de Ajustamento Preliminar (2017) 

TAP Aditivo - Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento Preliminar (2017) 

TTAC - Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (2016) 

Vale - empresa Vale S.A. 

 

  

https://www.ibama.gov.br/cif
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2.1.2 Introdução 

Este relatório, elaborado conjuntamente pelos experts do Ministério Público, Ramboll e Fundação Getulio 

Vargas, tem por objetivo principal trazer avaliações e questões relevantes já levantadas acerca do Programa de 

Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG001), extraídas do monitoramento e avaliações do programa, dos 

parâmetros estipulados nos acordos firmados no âmbito do caso Rio Doce e das notas técnicas e deliberações 

aprovadas pelo sistema do Comitê Interfederativo (CIF), em particular da Câmara Técnica de Organização Social 

e Auxílio Emergencial (CTOS).  

Trata-se, portanto, de um “dossiê”, que deve ser lido como o registro de um processo de avaliação contínuo 

acerca desta temática, sempre com a perspectiva de oferecer subsídios para a reparação integral dos/as 

atingidos/as6.  

Para tanto, o estudo aqui realizado pelos experts do Ministério Público Federal, Ramboll e Fundação Getulio 

Vargas, compreendeu as seguintes atividades:  

1. Avaliação de dados extraídos da Plataforma SGS, de planilhas Excel submetidas pela Governança da 

Fundação Renova7, de dados publicados pela Fundação Renova nos Relatórios Mensais de Monitoramento 

(RMMs) apresentados à CTOS, especialmente RMM da 35ª CTOS8, de informações enviadas pela 

Fundação Renova em atendimento à solicitações da Ramboll e de observações e registros coletados em 

atividades mensais de campo9; 

2. Avaliação do escopo e planos metodológicos apresentados pela Fundação Renova, principalmente a 

“Definição de Levantamento e de Cadastro dos Impactados” (FM-GPR-001 - Rev. 02 - Novembro/2018); 

o “Manual de Procedimentos de Tratamento de Manifestações para Novos Cadastros”; as Respostas à 

Nota Técnica nº 29/2018 da CTOS e à Deliberação nº 251/2018 do CIF (“OFI.NII.122018.4814-4” de 

07/12/2018; o Ofício “OFI.NII.122018.4814-11” de 26/12/2018 e “SEQ16318/2019/GJU” de 4/2/2019); 

as Respostas à Nota Técnica nº 32/2019 e à Deliberação nº 277 (“OFI.NII.042019.6246” de 24/5/2019); 

e os documentos até o momento apresentados referentes à chamada “Fase 2” do programa de cadastro 

(“OFI.NII.042019.6006-3” de 18/4/2019 e o “OFI.NII.042019.6246” de 24/05/2019;  

3. Análise de documentos técnicos e pareceres denominados do Ministério Público Federal, por meio da 

Secretaria de Apoio Pericial (“Parecer Técnico SEAP/MPF nº 695/2016”) e do Grupo de Estudos em 

Temáticas Ambientais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 

Gerais - GESTA (“Parecer sobre o Cadastro Integrado do Programa de Levantamento e Cadastro dos 

Impactados (PLCI) elaborado pelas empresas Samarco e Synergia Consultoria Ambiental”), dentre 

outros; e 

4. Análise de notas técnicas e deliberações do Sistema CIF, em especial NT nº 29/2018 e NT nº 32/2019 

da CTOS (Deliberações nº 251/2018 e 277/2019 do CIF). 

A análise desses documentos e normativas foi realizada a partir de referenciais de abordagens e práticas 

sociais pós-desastre constantes na literatura afeta ao tema e dos parâmetros nacionais e internacionais de 

                                                
6 Esclarece-se, desde já, que será utilizado o termo “atingido” ao longo deste relatório por entender ser esta a expressão 

corroborada pelo Termo de Ajustamento de Conduta - Governança (TAC Gov), referindo-se ao termo “impactado”, sempre que 

seu uso literal for destacado em algum dos documentos analisados. 

7 Mediante perguntas com demandas de informações sobre os programas feitas pela Ramboll, a Fundação Renova retorna com 

respostas objetivas e planilhas de dados. Esse é um procedimento regular definido entre Ramboll e Governança da Fundação 

Renova no âmbito dos serviços de monitoramento e auditoria dos programas socioeconômicos e socioambientais.   

8 Importante pontuar que as dificuldades de acesso e de extração de dados do SGS limitam a análise desses dados, conforme 

devidamente explicado no Item 2.1.7. 

9 É parte do escopo da Ramboll a realização de visitas mensais a campo para o monitoramento dos programas implementados 

pela Fundação Renova, buscando levantar, atualizar e triangular dados da Fundação Renova, das Câmeras Técnicas com 

escutas dos atingidos(as) e suas representações sociais nos territórios. 
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direitos humanos. Foram também considerados a Constituição Federal em seu artigo 225, §3º10 e do princípio 

da precaução, acolhido no Brasil expressamente pelo art. 2º, §2º da Lei 12.608/2012 – que institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC11. A ótica de avaliação da reparação pautada na dinâmica plural 

das perspectivas socioambiental e socioeconômica permite ampliar o catálogo de recursos possíveis e 

experiências comparadas que possam servir de parâmetro, dada a profundidade e extensão dos danos causados 

no presente caso – que ainda dependem de pesquisas mais aprofundadas para sua mensuração. 

A exposição dessas considerações não encerra a análise dos experts acerca do PG001, realizando uma 

atualização na consolidação de dados e estudos já feitos até o momento. Para expor essas considerações, o 

presente relatório está estruturado da seguinte forma:  

 

Capítulo 2.1.2. Introdução, Nota Metodológica e Sumário Executivo. 

 

Capítulo 2.1.2. Estrutura e Atual Situação do PG001 segundo dados da Fundação Renova: apresenta, 

em linhas gerais, a estrutura do PG001, conforme documento de descrição de escopo da Fundação Renova, e 

descreve a atual situação do programa conforme dados apresentados pela Fundação Renova nos relatórios de 

monitoramento mensal (RMM) e coletados diretamente do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS), 

contrastando-os quando possível (vide Nota Metodológica); 

 

Capítulo 2.1.3. PG001 e o Sistema CIF: apresenta cronologicamente as principais notas técnicas elaboradas 

pela CTOS, bem como as Deliberações do CIF, que versaram sobre o PG001, seguidas de observações sobre seu 

conteúdo e cumprimento por parte da Fundação Renova em um formato de linha do tempo; 

 

Capítulo 2.1.4. Parâmetros de avaliação do PG001: contextualiza e aprofunda a compreensão dos 

parâmetros de reparação integral, conforme acordos firmados no âmbito das ações civis públicas em trâmite 

perante a 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais, trazendo referências de Direito Internacional e de 

Direitos Humanos para subsidiar sua leitura e interpretação; 

 

Capítulo 2.1.5. Avaliação do Escopo, Objetivos e Metodologia do PG001: aprofunda a compreensão do 

PG001 enquanto processo de levantamento e diagnóstico dos danos e dos/as atingidos/as para, a partir dos 

parâmetros e paradigmas apontados no capítulo anterior, bem como dos dados apresentados pela Fundação 

Renova e correlações com alguns dos programas socioeconômicos (em particular os programas de Proteção 

Social, Auxílio Financeiro Emergencial e de Indenização Mediada), instrumentalizar reflexões sobre pontos que 

merecem maior atenção, tais como o escopo do programa, sua metodologia e procedimentos, tratamento de 

vulnerabilidades sociais, uso do conceito de núcleo familiar, dinamicidade do cadastro, territorialidades, danos 

imateriais e proposta da Fase 2 apresentada em abril de 2019 pela Fundação Renova; e 

 

Capítulo 2.1.6. Recomendações: resgata as principais questões levantadas ao longo do documento e aponta 

para os aperfeiçoamentos necessários ao PG001, em linha com as recomendações das Notas Técnicas 29 e 32 

da CTOS. 

                                                
10 Art. 225 §3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

11 Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos 

riscos de desastre. - § 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas 

e mitigadoras da situação de risco. 
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2.1.2.1 Nota Metodológica 

A priori, cumpre salientar algumas ressalvas metodológicas decorrentes do acesso, disponibilidade e 

coerência dos dados relativos ao PG001 aqui considerados. 

Ressalva-se, de primeiro, que todos os dados e informações são gerados e sistematizados pela Fundação 

Renova e que no presente dossiê são realizadas avaliações e análises de natureza descritiva e preliminar.  

Assim, destaca-se uma limitação intrínseca nesse processo, a qual corresponde a diferenças nas datas de 

corte e diversidade das fontes dos dados apresentadas/disponibilizadas pela Fundação Renova, a saber: (i) 

banco de dados do SGS (prioritariamente extraídos dos bancos eletrônicos - com informações do "Canais de 

Relacionamento" (“Filtro 327”)12; (ii) planilha “Anexo 4 - Solicitantes de Cadastro” anexa ao 35º RMM da 

Fundação Renova13; (iii) planilha “GOV.1928 à 1933- Informações Cadas_CorteFev_19.xlsx” apresentada pela 

Fundação Renova em atendimento da Ramboll14 e; (iv) outros relatórios apresentados ao CIF e CTOS, que, per 

se, contêm inconsistências de caráter quantitativo, de sistematização dos próprios indicadores e dados brutos.  

Portanto, a depender da fonte usada, são obtidos diferentes resultados, que podem variar em escalas de 

dezenas a milhares, o que dificulta a compreensão do processo de cadastro dos/as atingidos/as, e, no limite, as 

próprias análises. Reconhece-se, ainda, que no banco “Canais de Relacionamento”, é possível haver mais de 

uma manifestação por indivíduo; o que poderia, em parte, explicar algumas inconsistências de dados nas análises 

descritivas aqui preteridas. O detalhamento e manuseio mais profundo desses bancos não será contemplado no 

presente dossiê dada a dificuldade de acesso aos dados brutos, porém as questões aqui levantadas já subsidiam, 

de forma preliminar, uma série de questionamentos e problemáticas quanto à metodologia do PG001, tal como 

seu escopo, implementação e avaliação. 

Tendo em vista que parte dos dados aqui analisados é extraído do SGS, pontua-se que este é o mecanismo 

de gestão da informação desenvolvido pela Fundação Renova e seus fornecedores para integração dos bancos 

de dados de seus respectivos programas. Dentro do SGS, encontram-se os seguintes módulos em operação: (i) 

de manifestações; (ii) de auxílio financeiro; (iii) de Indenização (PIM); (iv) de cadastro emergencial; (v) de 

cadastro integrado; e (vi) de gestão de stakeholders15. 

A Fundação Renova informa que o SGS tem as seguintes características: (i) sistema único e centralizado 

de gestão de informações; (ii) consulta de dados em tempo real; (iii) geração automática de relatórios 

customizados; (iv) compartilhamento de informações por meio da gestão em rede; (v) otimização do tempo de 

análise; e (vi) eficiência na comunicação16. Reitera-se que o SGS contém tanto os dados referentes ao Cadastro 

(Filtro 1322) quanto àqueles derivados dos Canais de Relacionamento (Filtro 327), ambos analisados no presente 

dossiê. 

Conforme informado pela equipe da Fundação Renova17, o acesso ao SGS é restrito por conta da 

sensibilidade dos dados ali gerados, em vista de prevenir que ocorra uma coleta indevida de dados de natureza 

íntima e de caráter privado dos/as atingidos/as. Também, conforme informação da referida Fundação, o 

proprietário do banco de dados em formato SQL é de empresa terceirizada, que ainda possui direitos de 

                                                
12 Data de corte de 6 de junho de 2019. Buscou-se observar àquelas que tangem às problemáticas do cadastro. 

13 Data de corte de 30 de abril de 2019 

14 Data de corte de fevereiro de 2019 

15 Foram subcontratadas três empresas que fornecem os serviços: (i) para alguns canais de relacionamento: e-mail e 0800 

atua a empresa AeC – Relacionamentos com Responsabilidade (https://www.aec.com.br/); ii) para a ouvidoria, têm-se a ICTS 

– Security (https://www.icts.com.br/); iii) para o cadastro a empresa Synergia Consultoria do Grupo TPF - Third Party Financing 

(http://www.synergiaconsultoria.com.br/). Já a empresa de tecnologia da informação (TI) que implementou e apoia a 

administração do SGS é a H&P - Herkenhoff & Prates e sua parceira, a SA Informática, (http://www.hpconsultores.com.br/). 

16 Ramboll, março de 2018. Parecer Técnico sobre o Programa Diálogo, Comunicação e Participação Social (PG 006) executado 

pela Fundação Renova. 

17 Treinamento sobre SGS realizado em 12 de junho de 2019 - Fundação Renova, Belo Horizonte/MG.  

https://www.aec.com.br/
https://www.icts.com.br/
http://www.synergiaconsultoria.com.br/
http://www.hpconsultores.com.br/
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propriedade intelectual sobre alguns dados, especialmente os metadados que envolvem a coleta e organização 

do banco.  

No mais, as equipes aqui mobilizadas identificaram as seguintes problemáticas quanto à arquitetura e 

acessibilidade aos dados:  

• MÚLTIPLAS GRANDEZAS: o banco de dados do Cadastro é organizado por três diferentes unidades, ou 

“grandezas”: a) “propriedades” que é o formulário com maior número de questões na extração de dados, 

b) famílias; e, c) pessoas. Tais informações não se articulam, o que dificulta uma análise integral dos 

dados levantados pelo PG001;  

• CONSULTA DOS PROTOCOLOS: duas “avaliações” são feitas ao longo do cadastro, chamadas de 

“protocolos”: a) protocolo de elegibilidade e b) protocolo de avaliação de impacto18. Porém, o acesso a 

ambos só é feito de forma desintegrada, sendo necessário abrir individualmente os registros (ID) no 

sistema. Assim, não é possível hoje na ferramenta SGS extrair um banco consolidado de dados sobre os 

pareceres e protocolos. Sendo assim, não é possível avaliar de forma comparativa e longitudinal como a 

Fundação Renova gera, analisa e adota critérios de tomada de decisão com relação a identificação de 

atingidos e aos danos associados; 

• AUSÊNCIA DE DINAMICIDADE DO CADASTRO: Segundo informado pela Fundação Renova, o banco de 

cadastro é metaforicamente uma “fotografia” e não um “filme” do processo. Sendo assim, não tem por 

objetivo ser um banco atualizado das informações dos/as atingidos/as; 

• “COISA JULGADA” DO CADASTRO: Conforme exposto pela Fundação Renova, o/a atingido/a tem o prazo 

de 10 dias para solicitar a correção dos dados, quaisquer que sejam, sob qualquer argumento. Após o 

prazo de 10 dias, a correção depende de uma análise de admissibilidade da solicitação de alteração;  

• CADASTRO COMO PORTA DE ENTRADA LIMITADA: nem sempre o cadastro opera como “porta de 

entrada” aos programas socioeconômicos, conforme previsto no TTAC. Assim, as manifestações 

referentes à solicitação de cadastramento podem ser direcionadas diretamente a programas, sem que 

haja informações claras sobre esses encaminhamentos e sem que o PG001 funcione, efetivamente, como 

o levantamento de danos e de atingidos/as capaz de subsidiar um processo de reparação integral. 

Para além dessas limitações, a Fundação Renova disponibiliza acesso a filtros previamente desenhados pelos 

operadores do SGS que podem ser baixados em formato de planilhas xlsx. e que detêm parte das informações 

coletadas nos diversos momentos do fluxo de atendimento, desde as “manifestações”, a conversão em 

“solicitações” e posteriormente a adequação das “solicitações” dentro dos diversos programas (“PG”s 

categorizados por número e subtópicos); além desses outras categorizações (ex. Ouvidoria, etc.).  

Para a consulta do banco de dados do Cadastro, a Fundação Renova orienta e disponibiliza o uso do Filtro 

1322 (Dimensões), que congrega as principais informações do questionário do “Cadastro Integral” realizado 

pelos atendentes da Fundação Renova. Neste filtro, no que tange à dimensão de indivíduos (“people”) há as 

seguintes dificuldades e limitações em acessar e sistematizar os dados.  

• A planilha, per se, se encontra corrompida ao ser realizado o download pelos experts; 

• Há dúvidas quanto ao local de residência, de trabalho ou atividade do/a atingido/a no momento 

do desastre e após o desastre, pois existem sete colunas que apresentam as seguintes 

informações: ‘2.2.5’ (Onde nasceu?); ‘2.2.5.28.a’ (Onde nasceu? - Em outro país - Qual país?); 

‘2.2.6’ (Qual o município de MG?); ‘2.2.6.35.a’ (Qual o município de MG? - Outro município de 

MG - Qual o município de MG?); ‘2.2.7’ (Qual o município do ES?); ‘2.2.7.6.a’ (Qual o município 

do ES? - Outro município de ES - Qual o município de ES?); ‘2.2.8’ (Qual o município?); ‘2.2.8.1.a’ 

(Qual o município? - Informou o município - Qual o município?). Não é possível filtrar o atributo 

“município”: os dados dos municípios não foram tratados (muitas grafias diferentes para um 

                                                
18 A respeito dessas avaliações, confira-se itens 2.1.6.2.2 e 2.1.6.2.4. 
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mesmo município, ex.: o município ‘Açucena’ foi registrado com 17 grafias diferentes na coluna 

2.2.6.35a), o que impossibilita a espacialização e análise dos dados por localidade19. A 

multiplicidade e diversidade de colunas que indicam a localidade, tal como o não tratamento dos 

dados, gera uma dificuldade para extração e interpretação dos mesmos; 

• “Foram identificados 520 registros únicos para o atributo ‘Qual situação ocupacional antes do 

evento?’ (coluna ‘2.2.70’) e 559 registros únicos para o atributo ‘Qual situação ocupacional 

atual?’ (coluna ‘2.2.57’). Na arquitetura da base de dados não foram adotados critérios para 

classificação e agrupamento destas atividades (PG001: Anexo I); 

• Dado o conceito de vulnerabilidade social recentemente reformulado pela Fundação Renova20 , 

as seguintes informações deveriam integrar àquelas disponíveis no banco de dados do cadastro, 

tais como: a) limitação de acesso a serviços públicos essenciais; b) doença grave terminal; c) 

violência doméstica e/ou comunitária; c) uso e abuso de álcool e drogas; d) sofreram 

deslocamento físico, em razão do desastre21; 

• Além disso, há uma disponibilidade residual no processo de segmentação (filtro) para 

identificação sistêmica das categorias de vulnerabilidade dentro do banco de dados - panorama 

que demandaria atendimento prioritário; e 

• A planilha do SGS só apresenta registro dos ‘Cadastrados’: não há registros ‘A cadastrar’, ‘Em 

cadastramento’ ou ‘Inelegível ao cadastro’, ou seja, não é possível verificar o tempo decorrido 

entre uma manifestação solicitando inclusão ao cadastro e o cadastro de fato ou a inelegibilidade 

do manifestante ao cadastro; 

Nota-se que não foi possível utilizar esse filtro neste relatório, dadas as restrições quanto a integridade total 

dos dados no momento de sua extração no SGS. Ademais, compreende-se que, em termos metodológicos, seria 

desejável realizar o tratamento do Filtro 1322 (Dimensões) em comparação ao Filtro 327 (Canais de 

Relacionamento), ambos provenientes do SGS. 

Sob o panorama exposto acima, apresenta-se no decorrer deste dossiê alguns resultados quantitativos 

preliminares da avaliação e análise descritiva do PG001, os quais devem ser dimensionados a fim de exemplificar 

restrições e limitações do PG001 e de sua avaliação de forma integral.  

 

2.1.2.2 Sumário Executivo - Síntese dos principais pontos do relatório 

Como mencionado, o dossiê do PG001 – Levantamento e Cadastro dos Impactados – objetiva compilar as 

análises até o momento realizadas referentes a este Programa extraídas do monitoramento e  avaliações do 

programa, dos parâmetros estipulados nos acordos firmados no âmbito do caso Rio Doce e das normas técnicas 

de deliberações aprovadas pelo sistema do Comitê Interfederativo (CIF), em particular da Câmara Técnica de 

Organização Social e Auxílio Emergencial (CTOS).  

À luz de um mapeamento de limitações e restrições de acesso e gestão de dados e informações relativas ao 

PG001, o presente documento considera a estrutura e atual situação do programa havendo 2.879 solicitações 

                                                
19 Cumpre destacar que o filtro “propriedade” indica a localidade via código de latitude e longitude, dificultando o trabalho do 

operador dos bancos para buscar comparar os dados e criar análises comparadas ou conjuntas. 

20 Resposta da Renova a Ofício GI nº 047/03-2019 da Ramboll 

21 Conforme Resposta da Renova a Ofício GI nº 047/03-2019 da Ramboll , “Entre as diversas acepções possíveis para 

caracterizar o termo vulnerabilidade, a FUNDAÇÃO RENOVA considera como vulneráveis (p.05): 1.Indivíduos que declaram ter 

renda per capita igual ou inferior a ½ salário mínimo; 2.Mulheres chefe de família; 3.Pessoas idosas; 4.Pessoas com deficiência; 

5.Crianças ou adolescentes; 6.Gestantes e lactantes; 7.Também são consideradas em situação de vulnerabilidade social as 

famílias que estejam passando por situações que afetam sua resiliência e capacidade de agir, tais como: a. Grave provação 

financeira; b. Limitação de acesso a serviços públicos essenciais; c. Doença grave terminal; d. Violência doméstica e/ou 

comunitária; e. Uso abusivo de álcool e drogas; ou f. Que sofrem deslocamento físico”. Vide mais a respeito no item 2.1.6.1.3. 
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de cadastro emergencial pendentes e, 3.063 solicitações em status de a cadastrar e em cadastramento relativas 

as campanhas 1, 2 e 3 para o cadastro integral. Para a Fase 2, totalizam-se 24.066 solicitações (excluídas 

aqueles referentes ao Cadastro de Mariana). Destaca-se ainda o número de 1.654 solicitações que foram 

considerados como inelegíveis pela Fundação Renova. São apresentados detalhes e divergências encontradas a 

partir de diferentes fontes de dados apresentadas pela Fundação Renova.  

No âmbito da implementação do PG001, foram promulgadas 5 notas técnicas da CTOS seguidas de 25 

deliberações pelo CIF apontando tecnicamente pela necessidade de revisão do escopo do PG001. A avaliação 

realizada aponta que 6 deliberações foram atendidas e 19 consideradas como parcialmente e não atendidas. 

A partir de uma compreensão dos parâmetros de reparação integral no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e boas práticas internacionais, bem como das balizas dos acordos firmados no caso Rio Doce, 

é aprofundada a compreensão do programa enquanto processo de levantamento e diagnóstico dos atingidos e 

danos, que deverá ser integral, dinâmico e participativo, correlacionando-o com os programas 

socioeconômicos de forma a trazer elementos para identificar algumas lacunas e pontos de não atendimento, a 

saber: (i) a limitação do PG001 a identificação de perdas individuais das pessoas e famílias consideradas 

“diretamente” atingidas; (ii) a restrição às perdas materiais e de atividade econômica; (iii) restrição do cadastro 

à área de abrangência do TTAC; (iv) a exclusão do cadastro de danos à saúde; (v) a não atenção às 

vulnerabilidades; (vi) o uso inadequado do conceito de “núcleo familiar”; (vii) a falta de dinamicidade; e (viii) 

a falta de participação e de centralidade dos/as atingidos/as.  

Acerca da metodologia e operacionalização do PG001, destacou-se: (i) a inadequação do uso de 

campanhas; (ii) o descabimento da análise de elegibilidade prévia ao cadastro; (iii) questões relacionadas à 

linguagem, formato, aplicação e comprovação de danos; (iv) falta de fundamentação em caso de inelegibilidade; 

(v) o tempo de atendimento às solicitações de atualizações e correções; (vi) não atenção à dinâmica territorial 

pós-desastre.  

Os principais pontos de avaliação do PG001 apontam para a necessidade de revisão do escopo e objetivos 

do programa, de sua metodologia e operacionalização, de questões relativas a dinâmica territorial pós desastre 

e, adicionalmente, pela insuficiência de atendimento da Fase 02 conforme apresentada pela Fundação Renova.  

No âmbito das recomendações, foram organizadas e sistematizadas segundo: (i) acesso e transparência de 

dados; (ii) Implementação do programa e documentos técnicos do sistema CIF; (iii) escopo de objetivos do 

PG001; impacto direto e indireto; (iv) danos imateriais; (v) abrangência geográfica e territorialidade; (vi) danos 

à saúde; (vii) vulnerabilidades; (viii) núcleo familiar e dinamicidade; (ix) participação social; (x) inadequação 

no uso de campanhas; (xi) elegibilidade prévia; (xii) linguagem, formato, aplicação e comprovação; (xiii) 

fundamentação em caso de elegibilidade; (xiv) inadequação do tempo de resposta às solicitações de atualização 

e correção; (xv) Dinâmica territorial pós-desastre 
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2.1.3 Estrutura e atual situação do programa segundo dados da Fundação Fenova 

2.1.3.1 Do Programa - PG001: Levantamento e Cadastro dos Impactados 

O programa aqui analisado tem seu escopo proposto no documento “PG001 – Programa de Levantamento 

de Cadastro dos Impactados”, emitido em sua versão mais recente pela Fundação Renova em novembro/2018 

(com revisão última datada de 09/11/2018 – Revisão 01 após considerações da CTOS), no qual se descreve 

como objetivo principal “levantar informações quanto às perdas materiais e atividades econômicas impactadas 

através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas 

empresas) diretamente impactadas na área de abrangência socioeconômica do TTAC”22.  

Nesse documento, são estipuladas também as seguintes diretrizes para nortear a realização do PG00123:  

● Identificar as áreas em que se constatarem impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais, 

garantindo a participação dos atingidos; 

● Cadastrar todas as pessoas e famílias avaliadas como diretamente atingidas no âmbito do processo de 

cadastramento; 

● Traçar o perfil socioeconômico de todas as pessoas e famílias atingidas; 

● Proceder ao levantamento das perdas e danos das famílias e de suas expectativas de reparação integral; 

● Identificar as relações socioeconômicas estabelecidas entre a população impactada nos municípios; 

● Fornecer dados da população atingida aos programas de reparação socioeconômicos e ambientais e; 

● Fornecer acesso do atingido a todos os seus dados pessoais contidos no cadastro, bem como dar acesso 

aos dados quando solicitado por Entes Públicos; 

Operacionalmente, o processo do cadastramento segue nove etapas, conforme visualizado na Figura 2.1-1.  

  

                                                
22 FUNDAÇÃO RENOVA. Definição do Programa: PG-001-Programa de Cadastro e de Levantamento dos Impactados. 

Novembro/2018 (FM-GPR-001 Rev. 02). Vide uma análise pormenorizada do escopo a partir das diretrizes dos acordos firmados 

(TTAC, TAP e TAC Gov) e parâmetros de reparação integral no Capítulo 5, item 2.1.6.1.1. 

23 FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, p. 8 e 9. 
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Figura 2.1-1: Etapas procedimentais do programa de Cadastro24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista do instrumental-metodológico de coleta de dados, o cadastro é composto por um 

formulário eletrônico denominado Cadastro Integrado, que serve de base para um questionário organizado em 

33 módulos ou blocos de perguntas que abordam variados temas ou “públicos-alvo”. Esse questionário apresenta 

em sua versão digital impressa e atualizada (julho de 2016) com um total de 471 páginas. Constitui o único 

instrumento para o levantamento das perdas e danos das populações atingidas, servindo “como referência de 

dimensionamento e quantificação de todos os Programas Socioeconômicos”25 .  

Em termos de alocação orçamentária, o cronograma da Fundação Renova apresentado em novembro de 

2018 informa o término do programa em dezembro de 2019, com um orçamento total de R$ 95.7 milhões de 

reais (Tabela 2-.1-1) 

  

                                                
24 Fonte: FUNDAÇÃO RENOVA. “Definição do Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados”. Anexo II. Novembro 

de 2018. 

25 SYNERGIA, 2016, p. 8 apud GESTA, 2016. 
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Tabela 2.1-1: Relação de processos do programa (Cronograma e Orçamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNDAÇÃO RENOVA. “Definição do Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados”. Anexo II. Novembro 

de 2018.  

 Em janeiro de 2019, a Fundação Renova apresentou uma previsão orçamentária de R$ 20.330.430,35 para 

o ano de 2019, sendo R$ 20 milhões para a execução do programa (PG001) e R$ 330.430,35 para processos de 

monitoramento e atualização de cadastro (Tabela 2.1-2):  

Tabela 2.1-2: Previsões orçamentárias para o programa de cadastro 

LEVANTAMENTO CADASTRO IMPACTADOS 20.330.430,35 

1.EXECUÇÃO DO PROGRAMA   

Cadastro Completo dos Impactados 10.000.000,00 

Continuidade do processo de cadastramento (nova metodologia) 10.000.000,00 

2.PROCESSOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO   

Consultoria processo 228.480,00 

Serviço de Vigilância e Inteligência  101.950,35 

Fonte: Planejamento e Orçamento Anual – Exercício 2019 apresentado ao CIF mediante Ofício OFI.NII.012019.5154 de 17 

de janeiro de 2019. 

Ainda no documento de Definição do Escopo do PG001, a Fundação Renova informa que este programa será 

considerado encerrado após validado o cumprimento das seguintes condições, mediante aprovação formal do 

CIF26: 

● Finalização do cadastramento de todos os manifestantes considerados “Elegíveis ao Cadastro”, em sua 

etapa de campanhas, cuja solicitação ocorreram até 02/01/2018 por meio dos canais de manifestação 

da Fundação Renova; 

● Implementação do Processo “PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro 

Socioeconômico dos Impactados” para o Programa de Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos, 

que ficará responsável pelo processo em questão; 

                                                
26 FUNDAÇÃO RENOVA. “Definição do Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados”. Novembro de 2018, p. 3.   
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● Implantação do processo “Cadastro Integrado - Segunda Fase”, voltado para o atendimento em um novo 

fluxo de cadastramento daqueles que solicitaram a entrada no programa a partir de 3 de janeiro de 

2018, e27;  

● Finalização do estudo no qual deverá ser identificada a totalidade das áreas em que se constatarem 

impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais, contratado pela FUNDAÇÃO e realizado por 

instituição independente a partir de orientações do COMITÊ INTERFEDERATIVO, que deverá validá-lo, 

conforme cláusula 20 do TTAC. 

Tem-se, ainda, que o escopo e operacionalização do programa de cadastro devem observar o quanto 

disposto no TTAC, firmado em 2 de março de 2016 no âmbito do Processo n0 0069758-61.2015.4.01.3400 em 

trâmite perante a 12ª Vara Federal da seção Judiciária de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. A respeito do 

cadastro e levantamento dos “impactados”, o TTAC apresenta as seguintes disposições (Tabela 2.1-3):  

Tabela 2.1-3: Cláusulas do TTAC acerca do “Programa de levantamento e cadastro dos impactados” 

Cláusulas Descrição 

19 Em até 8 (oito) meses da assinatura deste Acordo, a FUNDAÇÃO deverá concluir o 

procedimento de cadastramento individualizado dos IMPACTADOS considerando a 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECONÔMICA 

20 Deverá ser identificada a totalidade das áreas em que se constatarem impactos 

sociais, culturais, econômicos ou ambientais, em estudo contratado pela 

FUNDAÇÃO e realizado por instituição independente a partir de orientação do 

COMITÊ INTERFEDERATIVO, que deverá validá-lo. 

21 O cadastro se refere às pessoas físicas e jurídicas (neste último caso apenas micro 

e pequenas empresas), famílias e comunidades, devendo conter o levantamento 

das perdas materiais e das atividades econômicas impactadas.  

Parágrafo Primeiro Para cadastro, o IMPACTADO deverá apresentar, por meio de documentos públicos 

ou privados, ou outros meios de prova, comprovação de dados pessoais, idade, 

gênero, composição do núcleo familiar, local de residência original, ocupação, grau 

de escolaridade, renda familiar antes do EVENTO, número de documento de 

identidade e CPF, se houver, fundamento do enquadramento como IMPACTADO, 

comprovação dos prejuízos sofridos, por meio de documentos públicos ou privados, 

ou outros meios de prova, e outros dados que venham a se mostrar necessários. 

Parágrafo Segundo Em casos excepcionais, a FUNDAÇÃO poderá aceitar que os IMPACTADOS que não 

possuam os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão comprovar 

as informações requeridas mediante declaração escrita a ser feita, sob as penas da 

lei, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 

SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR celebrado com o Ministérios Público Federal, do 

Trabalho e dos Estado do Espírito Santo em 4 de dezembro de 2015. 

Parágrafo Terceiro Para cadastramento das pessoas jurídicas, deverão ser apresentados os 

documentos que comprovem número de CNPJ, inscrição estadual, razão social, 

nome fantasia, composição do quadro societário, ramo de atividade, faturamento 

e lucro anual, endereço da sede e filiais, quando aplicável, informação quanto ao 

enquadramento como pequena ou microempresa, cooperativa ou associação e 

outros dados que venham a se mostrar necessários.  

                                                
27 Sobre a proposta de “Fase 2”, veja item 5.3. 
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Parágrafo Quarto Observados os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO acima, quando 

aplicável, deverá ser registrado o enquadramento do cadastrado em situações 

específicas de maior vulnerabilidade que demandem atendimento especializado 

e/ou prioritário, incluindo-se nesse critério as mulheres que sejam chefes de 

família, crianças, adolescentes, idosos, analfabetos e pessoas com deficiência, 

devendo-se, nesses casos, seguir protocolos próprios.  

Parágrafo Quinto Estudo técnico realizado pelos experts poderá incluir a necessidade de 

levantamento de outras informações. 

Parágrafo Sexto A elegibilidade para o PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA será 

determinada na forma da CLÁUSULA 3428, de modo que a inclusão no cadastro não 

implica o reconhecimento automático da elegibilidade e da extensão dos danos 

alegados.  

22 Caberá a FUNDAÇÃO definir, a partir dos estudos técnicos, se a pessoa física ou 

jurídica, famílias ou comunidades, atenderam aos requisitos e critérios para ser 

cadastrado, devendo o cadastro ser submetido à validação do COMITÊ 

INTERFEDERATIVO. 

Parágrafo Primeiro O cadastro deverá ser revisado, complementado ou corrigido em caso de 

distorções, incorreções ou falhas identificadas pela própria FUNDAÇÃO, pelo 

COMITÊ INTERFEDERATIVO ou pelas empresas de auditoria independente.  

Parágrafo Segundo No caso de identificação de fraude, devidamente apurada, a FUNDAÇÃO poderá 

excluir o respectivo cadastro, devendo submeter o caso à validação do COMITÊ 

INTERFEDERATIVO. 

23 O cadastro previsto neste PROGRAMA servirá como referência de dimensionamento 

e quantificação de todos os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS. 

24 Caberá à FUNDAÇÃO efetuar o levantamento das perdas materiais dos 

IMPACTADOS, por meio do cadastramento definido na CLÁUSULA 22, registrando 

os danos informados pelos mesmos, devendo-se agregar outras informações 

verificadas em inspeção local ou por outros meios de prova.  

Parágrafo Único Sempre que possível, deverá ser realizado registro fotográfico dos locais e objetos 

alegados como danificados 

25 Deverá ser dado conhecimento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO acerca do 

andamento do cadastro de forma trimestral até sua finalização, o qual deverá ser 

submetido à validação do COMITÊ INTERFEDERATIVO 

Parágrafo Único Até a finalização e validação do cadastro, este deverá ser considerado para as 

ações de emergência e demais ações necessárias 

26 As pessoas identificadas como IMPACTADAS deverão ser informadas pela 

FUNDAÇÃO dos direitos e PROGRAMAS previstos neste acordo 

27 As pessoas e famílias identificadas em situação de vulnerabilidade ou risco por 

violação de direitos humanos fundamentais, sem prejuízo das obrigações da 

FUNDAÇÃO, serão encaminhadas por esta para atendimento em programas e 

                                                
28 A FUNDAÇÃO elaborará os parâmetros de indenização considerando as condições socioeconômicas dos IMPACTADOS na 

SITUAÇÃO ANTERIOR, bem como os princípios gerais da lei brasileira e os parâmetros existentes na jurisprudência brasileira.  



 

 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

42 

políticas sociais estabelecidas e de competência do PODER PÚBLICO, quando 

qualificadas para tais programas.  

28 A FUNDAÇÃO deverá criar mecanismos permanentes de atualização, revisão e 

correção do cadastro para situações individualizadas, que poderá ser utilizado tanto 

para inclusão quanto a exclusão de pessoas físicas e jurídicas. 

Parágrafo Único Será efetuado um monitoramento socioeconômico das famílias no âmbito específico 

dos PROGRAMAS 

29 Deverá ser permitido o acesso ao banco de dados referido neste PROGRAMA aos 

representantes do COMITÊ INTERFEDERATIVO e dos órgãos públicos competentes 

quando requerido.  

Parágrafo Primeiro Os IMPACTADOS poderão ter acesso ao seu próprio cadastro quando requerido à 

FUNDAÇÃO 

Parágrafo Segundo Qualquer pedido de relatório dos dados constantes no banco de dados que sejam 

solicitados pelo PODER PÚBLICO deverá ser atendido no prazo de até vinte dias 

Parágrafo Terceiro Qualquer pedido de relatório dos dados constantes no banco de dados que sejam 

solicitados por representantes IMPACTADOS deverá ser atendido no prazo de até 

vinte dias 

30 O cadastramento deverá observar o Protocolo Nacional Conjunto para Proteção 

Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em 

Situação de Riscos e Desastre (Portaria Interministerial n.2, de 6 de dezembro de 

2012). 

Fonte: TTAC, 2016. 

Importante explicar, ainda, que o PG001 foi estruturado pela Fundação Renova em “campanhas”, assim 

organizadas29:  

● Cadastro Emergencial: levantamento de dados das famílias e pessoas cadastradas, por meio da aplicação 

de questionário, realizado entre 05/11/2015 a 31/07/2016 para “levantamento e cadastramento 

preliminar das pessoas e famílias diretamente impactadas para municiar as ações humanitárias 

emergenciais executadas”;  

● Campanha 1: solicitações de cadastramento realizadas entre 01/04/2016 e 30/10/2016;  

● Campanha 2: solicitações de cadastramento realizadas entre 31/10/2016 e 31/03/2017; e 

● Campanha 3: solicitações de cadastramento realizadas entre 01/04/2017 e 02/01/2018. 

Quanto às solicitações recebidas após janeiro de 2018, a Fundação Renova informa que deverão ser 

atendidas mediante uma nova metodologia, denominada “Fase 2”, cujo detalhamento metodológico foi 

apresentado em 18/04/2019 (Anexo I do OFI.NII.042019.6006-3).  

A respeito dessa proposta de escopo e da metodologia e procedimentos adotados pela Fundação Renova, 

devem ser reconhecidas as diversas manifestações realizadas no sentido de apontar a sua insuficiência diante 

das próprias diretrizes do TTAC, o que foi assumido recentemente pela Fundação Renova30, conforme avaliações 

técnicas da CTOS31, que culminaram nas Deliberações CIF nº 251 de 17 de dezembro de 2018 e 277 de 23 de 

                                                
29 Conforme Definição do Programa, da Fundação Renova, datado de Novembro/2018.  

30 Memória da 30 Reunião Ordinária da CTOS realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2018.  

31 Nota Técnica nº 29/2018 e Nota Técnica nº 32/2019. 
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abril de 201932dos experts do MPF33, do próprio MPF34, da academia e do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos35.  

Até o momento, o escopo do PG001 não está aprovado pela CTOS e CIF, tendo em vista que, segundo 

análise desses órgãos, a Fundação Renova não teria atendido às recomendações de readequação trazidas nas 

mencionadas deliberações.   

 

2.1.3.2 Do status de implementação 

A partir da descrição e confrontação de diferentes dados disponibilizados pela Fundação Renova referentes 

ao PG001, tanto acerca da fase Emergencial como do Cadastro Integrado, esta subseção visa expor: (i) o status 

do PG001; (ii) diversas inconsistências quantitativas, em momentos distintos e conforme questionamentos 

formulados; e (iii) a fragilidade em termos de confiabilidade de tais dados, devido às distintas fontes 

mobilizadas. 

Vale ressaltar que, em função das restrições e limitações apresentadas na Nota Metodológica, não são 

realizadas análises de dados de natureza exploratória e estatística. Apenas com o acesso integral aos dados 

(sistema bruto com os metadados desagregados) será possível depreender análises quantitativas mais precisas 

acerca dos dados coletados pelo PG001. 

Também como exposto na Nota Metodológica, os dados aqui analisados referem-se àqueles constantes da 

planilha anexa ao RMM 35º, tratada e enviada pela Fundação Renova à CTOS (Anexo 4 do RMM) aos dados 

também tratados pela Fundação Renova e apresentados à Ramboll para fins de monitoramento (Gov. 1928 a 

1933), ambas em formato xlsx. 

Quanto aos dados descritos a seguir, designa-se como “Cadastrado” aqueles que realizaram todas as etapas 

do processo constante no PG001 até a data de corte. A classificação “Em cadastramento” denota que esse 

procedimento ainda não foi concluído. Já a designação “A cadastrar” significa o número de manifestações 

realizadas em algum dos canais de manifestação da Fundação Renova, mas que até o momento ainda não 

tiveram seu procedimento de cadastro iniciado. 

 

2.1.3.2.1 Cadastro Emergencial 

A etapa do “Cadastro Emergencial”36 realizada imediatamente após o rompimento da Barragem do Fundão 

para subsidiar ações emergenciais e humanitárias apresenta um total de 28.153 cadastros (individuais) 

distribuídos em 45 municípios. Os dados extraídos do relatório enviado pela Fundação Renova com data de corte 

de 30/04/2019 são (Tabela 2.1-4): 

  

                                                
32 Determina o aprimoramento do Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados.  

33 Ramboll, 2017. Relatório de Avaliação dos Programas Socioeconômicos e Socioambientais. 582p.  

34 A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão elaborou o Parecer Técnico nº 695/2016-SEAP, apontando diversos 

questionamentos à metodologia do cadastramento dos atingidos. No aludido Parecer Técnico, frisaram, em suma, a 

necessidade de que os conceitos prévios ao cadastramento sejam escolhidos e construídos paritariamente, garantindo-se, 

portanto, a participação dos atingidos. 

35 GESTA, 2016. Parecer sobre o Cadastro Integrado do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PLCI) 

elaborado pelas empresas Samarco e Synergia Consultoria Ambiental. 79p. Conselho Nacional de Direitos Humanos, 2017. 

Relatório sobre o Rompimento da Barragem de Rejeitos da Mineradora Samarco e seus efeitos sobre o Vale do Rio Doce. 

36 Período de duração: de 06/11/2015 a 1/08/2016 
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Tabela 2.1-4: Status de implementação da etapa do “Cadastro Emergencial’ 

 

 

 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova (RMM 35) - Arquivo: Anexo 4 - Status Solicitantes de Cadastro.xlxs. 

Elaboração própria. 

Observa-se a distribuição espacial, de forma agregada pelo conjunto de municípios, do status de cadastrado 

e a cadastrar do “Cadastro “Emergencial” (Tabela 2.1-4): 
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Tabela 2.1-5: Status de implementação do “Cadastro Emergencial” por município 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: Anexo 4 - Status Solicitantes de Cadastro_Maio_19.xlxs Elaboração 

própria. 

Destacam-se os municípios de Linhares, Aimorés, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Aracruz, Governador 

Valadares, Belo Oriente e Resplendor, com mais de 100 solicitações cada qual aguardando pelo cadastramento 

emergencial, totalizando 2.116 solicitações. Nota-se que para os demais municípios que apresentam menos 

de 100 solicitações a cadastrar, essa realidade é também crítica, dado que há, no total, 672 manifestações 

aguardando pelo atendimento há pelo menos 2 anos e 10 meses. 

A Fundação Renova afirma um percentual de 90% de atendimento do processo do cadastro emergencial37. 

Portanto, tomando por base os dados da própria Fundação, após mais de três anos e meio do desastre, 10% de 

manifestações de atingidos(as) da Etapa Emergencial remanescem não cadastrados, o que em números 

absolutos significa 2.879 solicitações de cadastro emergencial pendentes38. 

 

2.1.3.2.2 Cadastro Integral 

Acerca do Cadastro Emergencial e do Cadastro Integral, a Fundação Renova apresenta o total de 53.992 

solicitações de cadastro (concluídas ou não) entre dezembro de 2015 a abril de 201939. Ou seja, esse dado 

agregado inclui o período de registros dos cadastros da etapa emergencial (06/11/2015 a 1/08/2016), que 

apresenta um total de 28.153 solicitações, conforme exposto anteriormente (Tabela 2.1-5). Assim, ao se 

subtrair tal montante do total de solicitações até 30/04/2019, tem-se um quantitativo de 25.839 de 

solicitações referentes a etapa do “Cadastro Integrado” para o período em referência. Esses dados aludem 

às últimas informações prestadas pela Fundação Renova no RMM da 35ª CTOS para o PG001.  

Aqui cabem duas observações importantes. A primeira é que o processo de cadastro de Mariana não se 

encontra registrado/computado no “Cadastro Integral” da Fundação Renova, possuindo um banco de registro 

independente. A segunda diz respeito ao procedimento da Fundação Renova de migração e integração dos 

cadastros da etapa emergencial para o banco do “Cadastro Integral”. Segundo auditoria da Ernst & Young40, sob 

uma base de dados do cadastro emergencial de 28.101 registros, 56 cadastros referentes à etapa emergencial 

não foram localizados em nenhum dos lotes do cadastro integrado.   

                                                
37 RMM da Fundação Renova referente à 35ª Reunião da CTOS (ref. mês de abril/2019, p. 8).  

38 Incluindo as 91 solicitações em cadastramento. 

39 Planilha do status de atendimento ao PG001 anexa ao RMM da 35º Reunião Ordinária da CTOS 

40 Ernst & Young. Junho 2018, Versão 1 – Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados: apresentação da análise 

sobre os lotes do cadastro integrado protocolados junto ao CIF – Comitê Interfederativo – Lotes 01 a 19. 
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No mais, é importante salientar que tal procedimento não possui um respaldo metodológico acurado, já que 

a planilha enviada pela Fundação Renova já se encontra filtrada e tratada. Com isso, não é possível determinar, 

ao certo, se de fato tais números correspondem às etapas a que aludem. Na própria descrição da planilha, a 

Fundação Renova aponta que os dados “passam diariamente por consistência”, o que pode alterá-los, à exemplo 

de duplicidade ou reclassificação. No entanto, o banco disponibilizado não permite a rastreabilidade de tais 

alterações, e, tampouco, o acesso às demais colunas e metadados imprescindíveis para a análise. A apresentação 

dos dados abaixo evidencia tal inconsistência. 

A Fundação Renova declarou como finalizadas as Campanhas 1, 2 e 3 do PG001. Na Tabela 2.1-6 é 

apresentado o status, em que se destacam os valores absolutos e relativos para as três campanhas, bem como 

para o Cadastramento da Caritas (Mariana) e a Fase 2.  

 

Tabela 2.1-6: Status cadastral (Cadastro Integrado) até 30 de abril 2019 referente às Campanhas de Cadastro  

 Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Fase 2 Total Geral 

A Cadastrar 593 452 769 63 1.877 

Cadastrado 9.913 5.108 8.721 1.497 25.239 

Cadastramento Cáritas 45 6 13 267 331 

Em cadastramento 346 283 443 114 1.186 

Sem status    22.365 22.365 

Inelegível 478 327 839 10 1.654 

Não localizado 363 178 388 9 938 

Recusa 159 96 139 8 402 

Total Geral 11.897 6.450 11.312 24.333 53.992 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: Anexo 4-Status Solicitantes de Cadastro_Maio_2019.xlxs. 

Elaboração própria. 

Especificamente no que se refere a Fase 2, que agrupa as solicitações realizadas a partir de 03/01/2018, 

totalizam-se 24.066 solicitações ao PG001 (excluídas aqueles referentes ao Cadastro de Mariana). 

  



 

 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

47 

Nesse contexto, 1.49741 (6,22%) foram cadastradas, segundo a Fundação Renova, movimento que deve-

se, segundo a Fundação, ao atendimento a “grupos especiais” (camaroeiros de Vitória; atingidos na Lagoa 

Juparanã e rio Pequeno; comunidades tradicionais; atendidos por programas reparatórios sem cadastro; e 

pessoas do emergencial que abriram manifestação a posteriori). No entanto, 93,7%42 das solicitações não foram 

atendidas e/ou finalizadas, em função desta Fase 02 ainda não ter sido ainda iniciada, conforme será visto no 

item 2.1.6.4.  

A seguir, apresenta-se um detalhamento do status da Fase 2 segundo informações da Fundação Renova 

(Tabela 2.1-7):  

Tabela 2.1-7: Status cadastral Fase 2 até 30 de abril 2019 

 Fase 2 Percentual (%) 

A Cadastrar 63 0,26% 

Cadastrado 1.497 6,22% 

Em cadastramento 114 0,47% 

Fase 2 22.365 93% 

Inelegível 10 0,03% 

Não localizado 9 0,03% 

Recusa 8 0,03% 

Total Geral 24.066 100% 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: Anexo 4 - Status Solicitantes de Cadastro_Maio_2019.xlxs   

Elaboração própria. 

Observa-se nos dados das tabelas acima (Tabela 2.1-6), que o número de solicitações ao PG001 relativos à 

Fase 02 (24.066), para um período de aproximadamente um ano e cinco meses43 é relativamente próximo ao 

número de solicitações das campanhas 1, 2 e 3 recebidas em um período de cerca de dois anos (29.595)44. 

Adicionalmente, a média mensal de manifestações apresentada pela Fundação Renova da Fase 02 (1.535) é 

superior às médias das campanhas 1 (1.201), 2 (1.130) e 3 (1.268)45. Esta observação é relevante para fins de 

planejamento e dimensionamento do escopo deste programa. 

Ainda em termos de consistência dos dados, ao se comparar o número total para todos os status de 

atendimento atribuídos pela Fundação Renova (n=53.631) com o número de solicitações ao PG001 extraídos 

                                                
41 Planilha do status de atendimento ao PG001 anexa ao RMM da 35º Reunião Ordinária da CTOS 

42 Tal percentual corresponde a somatória dos registros referentes à Fase 2, “A Cadastrar”, “Em cadastramento” e “Sem status” 

43 Considerando que os canais de relacionamento da Fundação Renova mantêm abertos os registros para solicitações de 

cadastro de 2/1/2018 até a presente data. 

44 Exclui-se, aqui também, o Cadastro de Mariana. 

45 Relatório Monitoramento Mensal da 35ª Reunião Ordinária da CT-OS 
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do SGS - Canais de Atendimento (n=69.32646), tem-se uma diferença de 15.695. Considerando o número de 

duplicidades apresentadas pela Fundação Renova de 1.55947, a diferença entre as solicitações ao PG001 

constantes nos canais de relacionamento (69.326) e a somatória dos status de atendimento permanece bastante 

significativa, de 14.136. Essa segunda observação apresenta uma evidência das divergências apresentadas na 

Nota Metodológica deste dossiê. 

Em fevereiro de 2019, em atendimento a Cláusula 22 do TTAC, a Fundação Renova informa que para as 

campanhas 1, 2 e 3 foram enviados ao CIF 31.716 cadastros, sendo 26.521 aprovados pelo CIF (data de corte 

em 30/01/2019) e 5.195 em análise48. Para maio de 2019, a Fundação Renova reporta haver 32.203 cadastros 

enviados ao CIF para as campanhas 1, 2 e 3 sem, contudo, informar o número de cadastros aprovados e em 

avaliação49.  

Ainda, salienta-se que conforme Tabela 2.1-5 (com base em informações enviadas pela Fundação Renova 

à Ramboll), o número total de cadastrados - campanhas 1, 2 - é de 29.595, apresentando, portanto, uma 

diferença de 2.121 entre o que foi oficializado perante o CIF do que foi concluído pela análise dos dados enviados 

ao expert. Mais uma vez, os quantitativos apresentados, em distintos momentos, são incongruentes e não 

apresentam sensibilidade e rastreabilidade para a sua devida análise por parte dos peritos.   

Cabe destacar que, para o município de Mariana, os/as atingidos/as optaram por não responder ao 

formulário do cadastro até a contratação de sua equipe de assessoria técnica e o devido esclarecimento das 

dúvidas sobre os procedimentos de aplicação do cadastro. Assim, foi proposto um formato e método distintos, 

os quais são executados pela Cáritas com a participação da Comissão dos Atingidos. A esse respeito, e ainda a 

partir das informações prestadas pela Fundação Renova, na Tabela 2.1-6 é possível verificar um total de 331 

solicitações de Cadastro. No 35º RMM, a Fundação Renova informa o seguinte status do Cadastro em Mariana50: 

● Fase 1 (aplicação do formulário de cadastro): foram realizadas 992 entrevistas; 

● Fase 2: foram realizadas 583 vistorias até a data de corte de 30/05/2019. 

 

2.1.3.2.3 Inelegíveis 

Na  Tabela 2.1-6 observa-se um total de 1.654 inelegíveis, enquanto no RMM da 35ª CTOS é apresentado 

um quantitativo de 1.779 inelegíveis, o que novamente confirma uma inconsistência na apresentação dos dados 

pela Fundação Renova, dimensão abordada na Nota Metodológica (item 2.1.2.1) deste dossiê. No que se refere, 

especificamente, ao último valor, alude-se os seguintes motivos51: 

• Dano moral da água = 1.267 (71,2%); 

• Sem evidência de danos = 265 (14,9%); 

• Interferência no modo de vida (lazer) = 134 (7,5%); 

• Dano a saúde física ou mental = 94 (5,3%); 

• Outros = 19 (1,1%). 

 

                                                
46 Data de corte de dezembro de 2018 

47 Segundo planilha relacionando as duplicidades nos registros de solicitação de cadastro. Arquivo: Anexo 4-Status Solicitantes 

de Cadastro_Maio_19.xlxs 

48 Segundo planilha eletrônica enviada pela Renova em fevereiro de 2019 (arquivo: GOV.1928 a 1933-Informações 

Cadastro.xlsx) 

49 Relatório Monitoramento Mensal da 35ª Reunião Ordinária da CT-OS, p. 24.  

50 Relatório Monitoramento Mensal da 35ª Reunião Ordinária da CT-OS 

51 Relatório Monitoramento Mensal da 35ª Reunião Ordinária da CT-OS 
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2.1.3.2.4 Estratos sociais  

Acerca das identidades e atividades econômicas desempenhadas pelos indivíduos no PG001, a Tabela 2.1-

8 apresenta uma estratificação dos registros/atendimentos por grupos sociais pelo PG001, segundo a Fundação 

Renova52.  

Tabela 2.1-8: Cadastros distribuídos por grupos sociais segundo a Fundação Renova (fevereiro/2019) - Campanha 1, 2 e 3 

 

Estratos sociais 

Número 

Cadastrados 

Pescadores 29.226 

Pessoas vinculadas à cadeia da pesca 1.665 

Auto declaração Quilombola 987 

Areeiros 391 

Faiscadores 248 

Indígenas 25 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: GOV 1928 a 1933 - Informações Cadastro Fonte_Corte 

Fev_2019.xlxs. Elaboração própria. 

Com relação ao número de pessoas que autodeclararam quilombolas (987), destacam-se os municípios 

apresentados na Figura 2.1-2.Figura. Esse é um dado que aponta para a necessidade de verificação de 

tradicionalidade que possa estar invisível aos programas da FR, em especial para a interface com PG04 - 

Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais. 

Figura 2.1-2: Número de auto declaração de quilombolas por município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: GOV 1928 à 1933 - Informações Cadastro_Fonte_Corte 

Fev_19.xlxs   Elaboração própria.  

                                                
52 Sublinha-se que os registros de agricultores, propriedades rurais e/ou trabalhadores rurais atingidos têm sido apresentados 

pela Fundação Renova apenas em formato de relatório em “pdf” a pedido específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.     
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A necessidade de consistência desses dados reside, principalmente, na questão de como o PG001 realiza o 

reconhecimento dos atingidos, incluindo um olhar para pluriatividades e atividades informais e questões 

identitárias. Esses são problemas de ordem conceitual e metodológica na aplicação do formulário do cadastro 

pela Fundação Renova que serão abordados no item 2.1.6 do presente documento. Questiona-se, ainda, se tal 

panorama numérico não é subestimado, dado que não se tem acesso à desagregação dos dados. Novamente, o 

envio de relatórios e planilhas previamente tratadas impede a comparação e compreensão da realidade do 

desenho metodológico, de implementação e avaliação do cadastro. 

 

2.1.3.2.5 Pessoa jurídica 

Com relação às pessoas jurídicas (micro e pequenas empresas), salienta-se que estes resultados não são 

monitorados e discutidos pela CTOS e, portanto, não são relatados pela Fundação Renova no âmbito dos RMMs 

do PG001. É na Câmara Técnica de Economia e Inovação (CTEI), no âmbito do PG019 (Recuperação de Micro e 

Pequenos Negócios), que foram buscados dados sobre o status das pessoas jurídicas por serem parte integrante 

do escopo do PG001.  

Em fevereiro de 2019, a Fundação Renova indicou o cadastro de 48 pessoas jurídicas53. Em contrapartida, 

no âmbito do PG019 são apresentados 190 micro e pequenos negócios que sofreram danos em 5 municípios, 

sendo 132 de autônomos e 58 de comércio54. Essa divergência de dados dificulta a compreensão correta com 

relação ao atendimento de pessoas jurídicas pelo PG001, e como ocorre a abordagem de reparação integral na 

relação das questões individuais e coletivas.  

 

  

                                                
53 Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova - Arquivo: GOV 1928 à 1933 - Informações Cadastro_Fonte_Corte Fev_19.xlx 

54 Fonte: Planilha enviada pela Fundação Renova à Câmara Técnica de Economia e Inovação - Gestão PG19 SGS Atendimentos 

2018 12 20 - Data de corte de 20/12/2018.  
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2.1.4 PG001 e o sistema CIF 

Considerando a estrutura de governança prevista no TTAC, em particular os mecanismos e procedimentos 

previstos no âmbito do Comitê Interfederativo (CIF), tem-se, na Figura 2.1-3, um histórico das principais notas 

técnicas da CTOS, bem como as Deliberações do CIF que versaram sobre o Programa de Levantamento e 

Cadastro dos Impactados, seguidas de observações sobre seu conteúdo e cumprimento por parte da Fundação 

Renova.  

No PG001: Anexo II, encontram-se detalhes das definições das deliberações e principais notas técnicas 

que incidem sobre o escopo do PG001 e as informações/evidências para os não atendimentos aos mesmos. 

Em síntese, ao longo dos três anos e seis meses desde o rompimento da Barragem do Fundão, foram 

promulgadas duas notas técnicas da CTOS seguidas de deliberações pelo CIF apontando tecnicamente pela 

necessidade de readequação do escopo e metodologia do PG001. Desde novembro de 2018, o que a Fundação 

Renova apresentou em resposta foi uma proposta conceitual para a “Fase 2”, em fevereiro de 2019, abstendo-

se de responder a NT 32 no início de abril/2019, e enviando documentos de nova metodologia do PG001 às 

vésperas do CIF de abril de 2019 (conforme avaliado no item 2.1.6.4). No âmbito das Reuniões Ordinárias da 

CTOS, a Fundação Renova não vem realizando apresentações do status de atendimento ao passivo de 

manifestações. Limitou-se a informar na 36ª Reunião Ordinária da CTOS que estaria submetendo diretamente 

ao CIF esses relatórios, não oficializando entregas de versões revisadas do PG001 e, por isso, descumprindo a 

Deliberação 277. 

Por fim, cabe mencionar que, no dia 24 de maio de 2019, por meio do ofício OFI.NII.042019.6246, a 

Fundação Renova respondeu a Deliberação 277 indicando sua discordância quanto aos prazos contidos na NT 32 

e referendados nesta deliberação, reiterando o pedido de 90 dias de prazo a partir da deliberação em si para que 

fossem incorporadas parte das recomendações que dependem do desenvolvimento de infraestrutura de Sistema 

de Informação para suportar o novo modelo de cadastramento em discussão (Fase 2 do PG001). Com grifo 

nosso, ressalta-se a questão do desequilíbrio dado entre as soluções e necessidades de tecnologia da informação 

versus a necessidade de revisão substantiva dos instrumentos e abordagens metodológicas para fins de 

levantamento e diagnóstico dos atingidos e seus danos. 

Na 360 Reunião Ordinária da CTOS, passados 60 dias da publicação da Deliberação 277 do CIF, a Fundação 

Renova não havia apresentado qualquer proposição oficial a CT acerca do cumprimento da referida deliberação, 

de forma que foi solicitado que fosse protocolado à CTOS uma versão da revisão de escopo do PG001 para fins 

de avaliação preliminar, incluindo as respostas aos questionamentos da CTOS aos pontos referentes ao escopo 

bem como a Fase 2 mais especificamente. A Fundação Renova, então, solicitou 20 dias para apresentar a primeira 

versão de revisão do PG001, prazo esse acatado e registrado em ata pela CTOS e que teria fim no dia 05 de 

julho de 2019. No dia 1 de julho, em e-mail, a Fundação Renova comunica que: 

“A equipe do Programa de Cadastro (PG01) comunica que não será possível atender esse encaminhamento 

no prazo solicitado (20 dias). Com a saída do Lucas Sardinha da equipe da Renova a equipe do PG01 ficou 

sobrecarregada e estão reorganizando as informações pertinentes. O programa apresentará o material na 

próxima CTOS”. 
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Figura 2.1-3: Histórico de Notas Técnicas da CTOS e Deliberações do CIF55 

                                                
55 Fonte: Elaboração Própria, 2019. 
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2.1.5 Parâmetros para avaliação do PG001 

A avaliação do PG001, considerando estudos realizados, prescinde da retomada dos acordos firmados no 

âmbito das ações civis públicas em trâmite perante a 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais para 

compreensão dos seus objetivos e atributos.  

O TTAC foi firmado pela União, pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e respectivos órgãos 

ambientais e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton S/A, em 02/03/2016, e seus termos 

têm orientado os programas socioeconômicos desde então, inclusive o PG001, conforme cláusulas transcritas na 

Tabela 2.1-9.  

Na perspectiva da ação civil pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800 (ACP), proposta pelo Ministério Público 

Federal (MPF) contra referidas empresas 28/04/2016, as questões centrais afetas ao cadastro são assim expostas 

no âmbito das Medidas Emergenciais socioeconômicas e humanitárias: (i) mudar os critérios de inclusão no 

cadastramento acordados pelas empresas e Poder público; (ii) adotar mecanismos de simplificação para fazer 

dar celeridade ao auxílio financeiro emergencial; e (iii) garantir os direitos sociais básicos dos atingidos 

(assistência social, moradia, acesso à água potável, lazer, cultura, educação, saúde), além de sua reativação 

econômica. Em complemento, na ACP tem-se a referência ao “princípio da reparação integral” como orientador 

das ações no âmbito do rompimento da Barragem de Fundão56.  

Em 18/01/2017, também no âmbito da referida ação, é firmado o Termo de Ajustamento Preliminar (TAP) 

com vistas a alcançar Termo de Ajustamento de Conduta Final (“TACF”). É neste acordo que é pactuada a 

contratação de experts para assessorar tecnicamente o MPF com o monitoramento e a avaliação dos programas 

de reparação e elaboração de diagnósticos de danos socioambientais e socioeconômicos, dentre outros pontos.  

Após um aditivo a esse TAP, firmado em 16/11/2017, onde foi feito um maior detalhamento das atividades 

e termos de contratação dos experts, foi firmado, em 25/06/2018 (e homologado em 08/08/2018), o Termo de 

Ajustamento de Conduta - Governança (TAC Gov) que, nos termos da sentença homologatória, tinha por 

objetivos:  

“a) a alteração da governança prevista no TTAC para o processo de reparação 

integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão; b) 

incremento da participação das pessoas atingidas em todas as etapas referentes 

ao processo de reparação, disciplinando, ainda, a atuação do Ministério Público e 

da Defensoria Pública nesse âmbito; c) estabelecimento de um processo de 

negociação para eventual repactuação dos programas previstos no TTAC, com a 

participação das pessoas atingidas; d) disciplina das garantias oferecidas pelas 

empresas para o custeio das medidas necessárias para a reparação integral dos 

danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão”.  

Como se verifica, há importantes balizas a serem consideradas no âmbito dos acordos firmados e 

homologados judicialmente, bem como nas normas técnicas e deliberações promulgadas no âmbito do sistema 

CIF, para a análise do escopo e metodologia do PG001, tendo em vista o paradigma da reparação integral que 

se impõe no caso. Além disso, esse paradigma é significado por normas de direitos humanos e instrumentos 

nacionais e internacionais.  

                                                
56 Na página 62 (item II.3.1.C) a ACP registra que “além de ter gerado uma série de danos de natureza socioeconômica para 

os municípios, comunidades e indivíduos atingidos, o rompimento da barragem de Fundão gerou danos de natureza humana, 

de impossível quantificac ̧ão e reparação”. Mais adiante quando das tratativas sobre os pescadores o documento é enfático ao 

recomendar que diante da informalidade, desta atividade, “mostra-se temerário, sem um mapeamento adequado que vise 

identificar os pescadores artesanais impactados em toda a extensão dos cursos d'água poluídos com os rejeitos de mineração 

das empresas rés, falar-se em reparação de danos sociais a esse grupo. É imprescindível a realização de estudo com 

metodologia adequada a fim de não apenas identificar as comunidades e pescadores artesanais atingidos, mas principalmente 

diagnosticar a extensão dos impactos por eles sofridos e a melhor forma de repará-los.”(p. 91) E quando da referência as 

populações tradicionais recomenda a ACP: “Faz-se necessário, portanto, para a garantia da reparação adequada, que as 

empresas rés, prefacialmente, custeiem o mapeamento das populações tradicionais atingidas pelo desastre Samarco/Vale/BHP, 

bem como a análise dos impactos sofridos por tais comunidades, para que, a partir desse trabalho, seja diagnosticada a 

extensão dos danos e implementadas as medidas de reparac ̧ão”. (p. 94) 
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2.1.5.1 Parâmetros para a avaliação do PG01 com base no conceito de reparação integral 

O direito a uma reparação efetiva e integral é garantido por diversos instrumentos internacionais voltados à 

proteção dos direitos humanos, incluindo a Declaração Universal de Direitos Humanos (Artigo 8), o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 2º) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 

25). Esse direito também foi objeto de diretrizes e interpretações por parte de organizações internacionais, tais 

os Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Medidas de Remediação e Reparação para Vítimas de Graves 

Violações ao Direito Internacional dos Direitos Humanos (UN, 2005),  e ao Direito Internacional Humanitário e os 

Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos (UN, 2011).   

No âmbito nacional, diversos princípios relacionados à reparação socioambiental e socioeconômica também 

orientam uma interpretação dos dispositivos de reparação à luz de direitos humanos. É possível mencionar a 

incorporação no direito pátrio das noções de conceito jurídico amplo de meio ambiente (art. 225 da Constituição 

Federal), o princípio do desenvolvimento sustentável e equidade intergeracional como Princípios da Política 

Nacional de Meio-Ambiente (Lei n. 6.938/1981), assim como os princípios da resiliência, prevenção e precaução 

(Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC – art. 2º, §1º) em atenção a potenciais danos de ordem 

difusa, e de forma ampliar a ótica da mera compensação de danos para a noção de reparação integral, à luz das 

diretrizes internacionais.  

Tanto em diretrizes da ONU57 quanto no direito brasileiro58, há a necessidade de que a reparação seja 

proporcional ao dano causado, além da previsão de critérios mínimos que devem estar presentes no processo 

reparatório, quais sejam, garantias de: 1. efetividade, 2. adequação e 3. celeridade. Há também no direito 

internacional previsões que asseguram às vítimas de violações de direitos humanos o acesso à justiça, ao devido 

processo legal e à adequada informação neste processo59, que em muito se alinham com as garantias e princípios 

processuais pátrios. 

Sendo assim, as disposições constantes dos instrumentos e diretrizes internacionais devem direcionam a 

aplicação de dispositivos normativos legais e insertos nos acordos firmados entre as partes do caso Rio Doce, 

tanto em termos de processo (dimensão procedimental) quanto conformando seu resultado (dimensão 

substantiva) (UN, 2011, comentário ao princípio 25). Isso significa que os direitos humanos precisam ser 

observados não só em relação à solução da reparação, mas também precisam orientar os processos que precisam 

ser realizados para se alcançar a reparação. Uma avaliação do PG001, que se baseie em uma abordagem de 

respeito a direitos humanos precisa considerar essas duas dimensões.     

Os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos são o principal referencial 

internacional em matéria de empresas e direitos humanos. Os Princípios são, inclusive, adotados 

internacionalmente pelo setor de mineração, a exemplo do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), 

além de serem expressamente adotados pela Fundação Renova no desenvolvimento de seus programas60. Trata-

se, portanto, de uma importante fonte normativa para a avaliação do PG001 e para definição de parâmetros 

                                                
57 Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Medidas de Remediação e Reparação para Vítimas de Graves Violações ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário: “IX. Reparation for harm suffered - 15. 
Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human 
rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the 
violations and the harm suffered” (ONU, 2005).  
58 Código Civil, artigo 944: “A indenização mede-se pela extensão do dano”  

59 Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Medidas de Remediação e Reparação para Vítimas de Graves Violações ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário: “VII. Victims’ right to remedies - 11. 

Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include 

the victim’s right to the following as provided for under international law: (a) Equal and effective access to justice; (b) Adequate, 

effective and prompt reparation for harm suffered; (c) Access to relevant information concerning violations and reparation 

mechanisms”. 

60 Conforme se denota da Referência Bibliográfica constante no Item 9 da Definição do Programa 001, onde consta 

expressamente os Princípios orientadores de Direitos Humanos e Empresas como referencial do documento (FUNDAÇÃO 

RENOVA, p. 37).    
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mínimos acerca do significado do paradigma da reparação integral, que deverá orientar todos os mecanismos 

reparatórios no caso Rio Doce. 

Além disso, ainda, foi editada a Resolução 60/147 que orienta a remediação efetiva em contextos de graves 

violações a partir dos “Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Medidas de Remediação e Reparação para 

Vítimas de Graves Violações ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional 

Humanitário” (UN, 2005). Tais princípios, ao tratar do direito à reparação mediação, estabelecem três critérios 

mínimos para a atenção a esse direito, quais sejam: (a) que a reparação seja adequada, efetiva e célere; (b) que 

seja garantido o acesso igualitário e efetivo à justiça e (c) que se garanta o acesso à informação61.  

Ainda de acordo com tais princípios, a reparação integral efetiva abrange a restituição, compensação, 

reabilitação, satisfação e garantias de não-repetição:   

● Restituição: medidas voltadas para, sempre que possível, restituir a vítima a situação anterior às 

violações de direitos humanos e direito internacional ou sérias violações de lei internacional humanitária, 

o que inclui liberdade, fruição de direitos humanos, identidade, vida familiar, cidadania, residência, 

emprego e propriedade;  

● Compensação: medidas a serem direcionadas a todo e qualquer dano passível de ser traduzido em 

valores econômicos, de modo apropriado e proporcional à gravidade da violação e circunstâncias do caso, 

o que compreende danos físicos ou mentais, perda de oportunidades (de emprego, educação e benefícios 

sociais), perdas materiais e de renda, danos morais e custos com assistência jurídica, médica, psicológica 

ou social;  

● Reabilitação: mecanismos que devem providenciar cuidados médicos e psicológicos, bem como 

assistência jurídica e social;  

● Satisfação: deve incluir medidas para (a) medidas efetivas para cessar as violações; (b) verificação dos 

fatos e integral publicização da verdade sobre as violações, assegurando-se que isso não cause mais 

danos ou ameaças à segurança das vítimas, seus parentes, testemunhas, pessoas que tenham intervindo 

para assistir as vítimas ou para prevenir a ocorrência de violações; (c) busca pelos desaparecidos, 

resgate, identificação e enterro de corpos de acordo com os desejos presumidos das vítimas e práticas 

culturais das famílias e comunidades; (d) declaração oficial ou decisão judicial para restaurar a dignidade, 

reputação e direitos das vítimas e de pessoas a ela relacionadas; (e) desculpas públicas, o que inclui o 

reconhecimento dos fatos e aceitação da responsabilidade; (f) aplicação de sanções judiciais e 

administrativas contra os responsáveis; (g) homenagens e tributos às vítimas; (h) inclusão de um relato 

preciso sobre as violações em materiais relacionados a formação em direitos humanos ou direitos 

humanitários internacional e no ensino em todos os níveis.  

● Garantias de não repetição: medidas que devem também contribuir com a prevenção, o que incluir, 

mas não se limita, a (a) assegurar que todos os procedimentos civis ou militares observem normas 

internacionais de devido processo legal, igualdade e imparcialidade; (b) promoção de mecanismos de 

prevenção, monitoramento e resolução de conflitos sociais, dentre outros.   

Essas medidas de remediação deverão ser aplicadas de forma apropriada e proporcional à gravidade da 

violação e às circunstâncias de cada caso. É fundamental que medidas de remediação sejam adequadas a 

diferentes contextos e diferentes naturezas de danos sofridos, além de possíveis preferências pessoais de 

detentores de direitos (UNWGBHR, 2017, parágrafo 38). Medidas de reparação também podem ter diversos 

                                                
61 VII. Victims’ right to remedies. 11. Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of 

international humanitarian law include the victim’s right to the following as provided for under international law: (a) Equal and 

effective access to justice; (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; (c) Access to relevant information 

concerning violations and reparation mechanisms. 

14. An adequate, effective and prompt remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of 

international humanitarian law should include all available and appropriate international processes in which a person may have 

legal standing and should be without prejudice to any other domestic remedies. 
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propósitos, incluindo a reparação de danos coletivos e difusos e a prevenção de danos futuros (id., parágrafo 40). 

Apenas uma variedade de medidas de reparação é capaz de contemplar esses diferentes propósitos. 

No que tange à sua dimensão substantiva, os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos 

Humanos, a obrigação das empresas de respeitar os direitos humanos significa que devem, em primeiro ligar, 

abster-se de infringir os direitos humanos e enfrentar todos os impactos negativos sobre os direitos humanos nos 

quais tenham algum envolvimento, além de reparar todos danos causados (UN, 2011, Princípio 11). No caso de 

graves violações, deve-se garantir àqueles que sofreram violações o direito a uma reparação integral proporcional 

à gravidade do dano sofrido (UN, 2005, princípio 15), considerando-se sua efetividade em curto, médio e longo 

prazos (WGBHR, 2017, parágrafo 33). Com isso, busca-se retornar a pessoa atingida à situação em que ela 

estaria caso não tivesse sofrido qualquer dano (id., parágrafo 39). Para isso, devem ser oferecidas medidas de 

remediação de diferentes naturezas capazes de oferecer respostas a todos os danos sofridos (id., parágrafos 39 

e 40)62.  

Em sua dimensão procedimental, de sua vez, tem-se que o processo para a obtenção de um remédio 

efetivo deve ser imparcial, livre de corrupção e de outras ameaças que possam influenciar o seu resultado (UN, 

2011, comentário ao princípio 25). Os processos também devem ser acessíveis (inclusive do ponto de vista 

econômico), céleres, não discriminatórios e devem garantir o acesso a informações relevantes (UN, 2005, e 

WGBHR, 2017).  

Entende-se, portanto, que tais parâmetros atinentes à reparação integral, tanto procedimentais quanto 

substantivos, particularmente quanto aos critérios de efetividade dos mecanismos a serem utilizados pelas 

empresas violadoras de direitos humanos, são aplicáveis ao presente caso, sendo importantes balizas para 

interpretação dos termos dos acordos firmados e demais normas técnicas atinentes ao PG001.  

 

2.1.5.2 Como está a reparação no TTAC 

Como mencionado, o TTAC expressa a opção feita, no caso Rio Doce, por mecanismos extrajudiciais a serem 

instituídos mediante a implementação de programas socioeconômicos e socioambientais, conforme estabelecido 

na Cláusula 01, itens IX e X. A esse relatório interessam, particularmente, os programas socioeconômicos, 

definidos como “conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente 

fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos 

decorrentes do EVENTO, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do ACORDO”.  

Essa é a definição constante também do Item 8 da Nota Técnica Conjunta endereçada à Procuradoria Geral 

da União, que consta como Anexo do TTAC, na qual também se esclarece que “as ações e medidas serão 

detalhadas a partir de estudos técnicos e cadastro da população atingida e danos sofridos.”  

Muito embora fale em medidas de “reparação, mitigação, compensação e indenização”, são definidas em 

maior detalhamento dois eixos de medidas: as compensatórias e reparatórias, conforme definição assim 

prevista na Cláusula 01, itens XVIII e XIX:  

“XVIII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho 

reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos 

socioambientais e socioeconômicos advindos do EVENTO. 

 

XIX. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a 

compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do EVENTO, por meio 

da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, 

cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS”. 

  

                                                
62 Como dissemos, esta noção é complementada pelo Código Civil que estabelece em seu art. 944: “A indenização mede-se 

pela extensão do dano”. 
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É importante pontuar que o TTAC não restringe o escopo dos programas àqueles considerados reparatórios 

e compensatórios, mas apenas os define em maior detalhamento, estabelecendo, essencialmente, uma diferença 

entre programas aplicáveis aos “impactos” tidos como passíveis de mitigação, remediação ou reparação, e os 

programas voltados aos demais “impactos”, impossíveis de serem reparados.  

Essa diferença conceitual estabelecida no termo tem como principais desdobramentos práticos o fato de que 

há uma primazia na adoção dos programas considerados reparatórios, sendo a compensação adotada apenas em 

substituição a tais medidas, quando estas não forem possíveis de implementação, conforme previsto na Cláusula 

149. Prevê-se, também, na Cláusula 203, que a revisão das medidas reparatórias não está sujeita a qualquer 

teto de gastos, devendo ser estabelecidas “no montante necessário à plena reparação dos impactos 

socioambientais e socioeconômicos descritos, conforme os Princípios e demais cláusulas deste Acordo” (Cláusula 

203, Parágrafo Segundo). 

Na Cláusula 10 também do TTAC, são apresentadas as seguintes modalidades de reparação socioeconômica: 

reposição, restituição e recomposição de bens; indenização pecuniária em prestação única; indenização 

pecuniária em prestação continuada enquanto identificada tecnicamente a necessidade; auto reassentamento 

assistido; permuta; assistência para remediação e mitigação dos efeitos do “Evento”63.  

Também nesse sentido, os “Elementos Organizadores” do TTAC, descritos em seu Anexo (Nota Conjunta à 

PGU/AGU, p. 132 e 133), preveem que as medidas de reparação socioeconômica “serão negociadas entre a 

fundação e os atingidos, com mecanismos que garantam negociação justa, rápida, simples e transparente e com 

acompanhamento do Poder Público”, além de fazer referência à noção de “reparação integral”, expressando a 

interpretação conferida às diversas disposições a respeito dos programas reparatórios e parâmetros para o seu 

monitoramento.  

Como visto no item anterior, segundo os “Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Remediação e 

Reparação para Vítimas de Graves Violações ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e Graves Violações 

do Direito Internacional Humanitário” (UN, 2005), o termo “reparação” é utilizados como gênero dos quais são 

espécies as medidas de reabilitação, compensação, restituição, satisfação e garantias de não repetição (ONU, 

Princípios, 2005). No TTAC, estabelecem-se as definições de reparação e compensação64, devendo a última ser 

buscada apenas quando não for possível a reparação. Em seus “Considerando” estabelece-se que o propósito do 

acordo inclui “recuperar, mitigar, remediar, reparar, inclusive indenizar, e nos casos que não houver possibilidade 

de reparação, compensar os impactos nos âmbitos socioambiental e socioeconômicos, decorrentes do EVENTO, 

incluindo ações já em curso”. 

Finalmente, um ponto relevante do TTAC é a Cláusula 01, relacionando o conceito de “Impactados” a partir 

de categorias pré-definidas de danos65. São consideradas apenas as hipóteses em que pessoas físicas ou jurídicas 

“e respectivas comunidades” foram “diretamente afetadas” pelo “evento”, entendido esse como “o rompimento 

da barragem de Fundão, pertencente à SAMARCO, localizada no complexo minerário de Germano, em Mariana-

MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015”. 

                                                
63 No Anexo 03 constam as definições das modalidades de reparação constantes na Cláusula 10 do TTAC. 
64 Há, inclusive, compreensões distintas entre o TTAC e as normativas internacionais em relação ao conteúdo desses conceitos 

- contudo, foge do escopo do presente trabalho realizar uma análise pormenorizada dessas divergências. 

65 Parte da listagem (os itens c, d, e, f, g e h) replica o Decreto nº 7.342 de 26/10/2010, que institui o cadastro socioeconômico 

para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia 

hidrelétrica: “Art. 2º O cadastro socioeconômico previsto no art. 1o deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos 

aos seguintes impactos: I - perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento; II - perda 

da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e 

por ele tenha sido parcialmente atingido; III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, 

inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam 

economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento; V - prejuízos comprovados às 

atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento; VI - inviabilização do acesso ou de atividade de manejo 

dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público 

e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e VII - prejuízos comprovados às atividades 

produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações”. 
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As situações descritas como próprias de “impactados diretos” são: 

A. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por 

desaparecimento; 

B. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos 

ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência 

econômica; 

C. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de 

bem imóvel; 

D. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela 

dele; 

E. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros 

e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; 

F. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das quais dependam 

economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas; 

G. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de 

estabelecimento ou das atividades econômicas; 

H. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, 

incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e 

o modo de vida de populações; 

I. danos à saúde física ou mental; e 

J. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de 

reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, 

estuarinas, tradicionais e povos indígenas. 

Ainda no TTAC, há a definição do que seriam os “indiretamente impactados”, que traz como critérios: (i) a 

residualidade (que não se enquadrem nos incisos anteriores); (ii) residência presente ou futura na “área de 

abrangência”; (c) sofrimento de limitação no exercício de direitos fundamentais; (d) relação entre essas 

limitações e as consequências direta ou indiretas, presentes ou futuras, do desastre. 

Como se vê, o conceito de “impactado” é delineado a partir de categorias enumeradas que descrevem 

situações que podem ser interpretadas tanto como danos emergentes (ex.: perda de imóvel), quanto lucros 

cessantes (ex.: afetação da renda) e danos imateriais (ex.: destruição ou interferência nos modos de vida 

comunitários).  

Por essas razões, se analisados à luz dos princípios e diretrizes para remediação e reparação de graves 

violações, é nítido que o TTAC possui limitações, na medida em que se foca excessivamente em determinadas 

medidas de reparação, nos danos materiais e deixa de cuidar com o devido aprofundamento de outros tipos de 

danos e da necessidade de participação dos/as atingidos/as nos processos de remediação.  

Contudo, é possível concluir que a despeito de suas limitações e imprecisões, o Termo deve ser interpretado 

a partir do paradigma da reparação integral, o que se extrai das referências feitas à necessidade de se assegurar 

o restabelecimento da “situação anterior” (Cláusula 07, “j”), da necessidade de implementar outras medidas 

reparatórias quando o retorno à situação anterior não se mostrar possível, bem como face às previsões do TAC 

Gov, em especial a  participação dos/as atingidos/as e  transparência na prestação de informações e 

monitoramento.  

Não se faz cabível, portanto, qualquer interpretação taxativa e restritiva dos danos a serem remediados ou 

das garantias de participação e acessibilidade aos programas, inclusive para interpretação do rol não exaustivo 

de situações indicadas na Cláusula 01, item II, que implicam a reparação e que, como veremos, subsidiam os 

programas da Fundação Renova. Tampouco se justifica qualquer entendimento que dê primazia ao 

enquadramento de medidas como compensatórias, porquanto os padrões e experiências de boas práticas 
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estabelecem a necessidade de se buscar a articulação de medidas de remediação diversas, considerando a 

gravidade dos danos e circunstâncias do caso concreto. Uma leitura nesse sentido atenderia apenas a um viés 

orçamentário, deixando-se de lado a referência do direito e das lições aprendidas mediante casos internacionais 

a uma remediação efetiva e integral em contextos de pós-desastre que deve orientar a leitura e aplicação do 

documento, o que se torna ainda mais evidente com a celebração e homologação do TAC Gov, como se verá a 

seguir. 
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2.1.5.3 Como está a reparação no TAP e no TAC Gov 

No esteio do aprimoramento das medidas de governança para concretização da reparação integral e, o TAP 

e seu Aditivo elencam a necessidade de se conduzir um diagnóstico socioeconômico mais participativo, tendo 

como eixo norteador a centralidade das pessoas atingidas, assegurando sua participação efetiva no processo de 

reparação integral e de garantia de direitos66.  

O TAC Gov, assinado em 25 de junho de 2018 e homologado em 8 de agosto de 2018, é um acordo firmado 

entre o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União, Entes Públicos (União e Estados) e as 

empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., que visa alterar o processo de governança 

previsto no TTAC para a definição e execução dos programas, projetos e ações que se destinam à reparação 

integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Além disso, destina-se a aprimorar os 

mecanismos de efetiva participação das pessoas atingidas em todas as etapas e fases do presente acordo além 

do estabelecimento de um processo de negociação visando a eventual repactuação dos programas. 

Portanto, o acordo busca aprimorar o processo de remediação, trazendo expressamente o paradigma da 

reparação integral67 e indicando como princípios gerais a efetiva participação das pessoas atingidas na 

criação, discussão, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e ações (Cláusula Segunda, I) e na definição 

dos parâmetros de indenização (Cláusula Segunda, XII),bem como a finalidade de restauração das condições 

de vida das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do fundão (Cláusula Segunda, II) e a execução de 

medidas de reparação integral que sejam adequadas à diversidade dos danos (Cláusula Segunda, IX).  

Essa finalidade de restauração das condições de vida deixa ainda mais claro que as medidas de remediação 

a serem implementadas devem ser muito mais abrangentes do que a mera reparação financeira de danos 

considerados materiais. Como vimos anteriormente, o TTAC lista como “impactos diretos” um rol exemplificativo 

de situações. A noção de restauração das condições de vida, por sua vez, é uma premissa de caráter subjetivo, 

e dependerá da determinação pelos/as atingidos/as e de seus relatos pessoais sobre seus danos para se averiguar 

quais são as oportunidades de reparação. Sendo assim, inverte-se a lógica de listar danos a partir de um rol 

produzido fora do ambiente do desastre e antes das verificações concretas de sua extensão para se finalmente 

adotar uma posição de escuta ativa sobre os relatos de danos que devem ser colhidos de suas vítimas. 

Ademais, o TAC Gov reforça o já previsto no TTAC, na Cláusula 01, II, alínea "j", que estabelece como 

“impactados” aqueles que tiveram destruição ou interferência em modos de vida comunitários, além de fixar a 

interpretação mais adequada que deve ser dada a abrangência e repercussão dos impactos, ao prever a 

necessidade de ações de reparação integral no contexto de "reparação dos efeitos" do rompimento da barragem 

de fundão (Cláusula Segunda, III).  

Sendo assim, na dimensão procedimental, o TAC GOV aprimora os processos de remediação e, na dimensão 

substantiva, traça o norte da adequada interpretação que deve ser dada as obrigações previstas no TTAC, além 

de aprimorar  os mecanismos de governança em direção a um processo imparcial, livre de corrupção e de outras 

ameaças que possam influenciar o seu resultado (UN, 2011, comentário ao princípio 25). Além disso, procura 

desenvolver ferramentas para ampliação da acessibilidade, inclusive do ponto de vista econômico (Capítulo II , 

Cláusula 2, VII); celeridade (Capítulo IX, Cláusula 47, §4º); não discriminação (Capítulo II , Cláusula 2, X) e 

garantia de acesso a informações relevantes (Capítulo II, Cláusula 2, III e XII) dos processos de remediação (UN, 

2005, 2011 e WGBHR, 2017).  

                                                
66 Conforme elenca o Termo Aditivo ao TAP: 1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO EIXO SOCIOECONÔMICO 1.1. O diagnóstico 

socioeconômico, a assessoria técnica às pessoas atingidas, as consultas prévias e as audiências públicas a serem realizadas no 

âmbito do TAP deverão se pautar pelas seguintes premissas: [...] 1.1.2. Respeito à centralidade das pessoas atingidas como 

eixo norteador de todas as atividades e medidas adotadas, na perspectiva de se garantir o acesso à justiça e a participação 

efetiva das pessoas atingidas no processo de reparação integral dos danos sofridos e de garantia dos direitos de que são 

titulares 

67 Vide itens 5 e 16 do "considerando".  
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A complementaridade dos acordos, portanto, é peça-chave numa compreensão mais ampla da noção de 

reparação integral proposta pelas normativas de direitos humanos, especialmente no que diz respeito aos três 

pressupostos da reparação integral, como exposto na Tabela 2.1-9: 

Tabela 2.1-9: Parâmetros acerca do conceito de Reparação Integral (ONU, 2005) e os acordos no caso Rio Doce68 

 TTAC  TAC Gov  

Adequação 1) Descrição pré-estabelecida de danos 

socioeconômicos e socioambientais e 

áreas de abrangência, conforme 

definição de impactos diretos (Cláusula 

01, II) e impactos indiretos (Cláusula 01, 

III), da área ambiental 1 e 2 e área de 

abrangência socioeconômica (Cláusula 

01, IV, V e VI). 

 

2) Definição de critérios de atendimento 

prioritário no programa de cadastro para 

mulheres “que sejam chefes de família”, 

crianças, adolescentes, idosos, 

analfabetos e pessoas com deficiência e 

indica regras de proteção social dentro 

deste programa (Cláusula 21, §4º, 

Cláusula 30 e Cláusula 57). 

 

3) Indicação de povos indígenas que 

serão abrangidos por programa 

específico (Cláusula 39). 

1) Efetiva participação das pessoas 

atingidas na criação, discussão, avaliação e 

fiscalização dos programas, projetos e 

ações (Cláusula 02, I) e previsão de um 

processo de repactuação para a reparação 

integral dos danos (Capítulo XIV). 

 

2) Previsão de que [todas] as medidas de 

reparação integral devem ser adequadas à 

diversidade dos danos, especialmente 

consideradas as especificidades de 

mulheres, crianças, adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência e doentes crônicos 

(Cláusula 02, IX e X). 

 

3) Prevê o reconhecimento das 

especificidades e singularidades de cada 

povo indígena, quilombola e tradicional, 

sem delimitar quais são, além de elencar a 

necessidade de observância da Convenção 

nº 169 da OIT (CPLI) (Cláusula 02, XIII e 

XI). 

Efetividade 1) Distinção entre programas 

reparatórios (Cláusula 01, XVIII) e 

compensatórios (Cláusula 01, XIX). 

 

 

2) Objetivo: “restaurar a situação 

anterior” (cláusula 05, I) e recuperar 

“com base na situação anterior” 

(cláusula 06, I)69.  

1) Referência expressa ao paradigma da 

reparação integral (Cláusula 05 e Parágrafo 

Único). 

 

2) Objetivo: restauração das “condições de 

vida” das pessoas atingidas (cláusula 02, 

IV) e a consideração de diversidades 

regionais (cláusula 02, V). 

                                                
68 O TAP também indica a presente evolução já que indica em 2017 que o levantamento é dos “danos”, e não do impacto; e 

em seu Termo Aditivo fica mais claro que: “1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO EIXO SOCIOECONÔMICO [...] 1.1.2 Respeito à 

centralidade das pessoas atingidas como eixo norteador de todas as atividades e medidas adotadas, na perspectiva de se 

garantir o acesso à justiça e a participação efetiva das pessoas atingidas no processo de reparação integral dos danos sofridos 

e de garantia dos direitos de que são titulares.” 

69 A noção de resgate da situação anterior é prevista pela ONU – “Restitution should, whenever possible, restore the victim to 

the original situation before the gross violations of international human rights law or serious violations of international 

humanitarian law occurred.” (UN, 2005IX. Reparation for harm suffered , item 19)  
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Celeridade 1) Prevê estabelecimento de 

cronogramas (cláusula 05, XIV, d) e 

realização dos projetos em etapas 

(cláusula 06, III). 

 

1) Modifica os termos do TTAC com o 

objetivo de incrementar efetividade, 

rapidez, eficiência e participação social no 

processo de reparação integral (cláusula 

03). 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

A partir das diretrizes aqui colocadas, tanto no que diz respeito a uma evolução dos acordos em prol de uma 

reparação integral, mediante a participação dos atingidos em todos os mecanismos de remediação, quanto a 

partir das referências internacionais que determinam o conteúdo da remediação e reparação integral, passaremos 

à análise do escopo e metodologia do PG001. 

 

2.1.6 Avaliação do escopo, objetivos e metodologia do PG001  

Como visto, diante do escopo e procedimentos adotados pela Fundação Renova para executar o programa 

de levantamento e cadastro, a CTOS emitiu duas notas técnicas que apontam suas restrições e incongruências, 

as NTs nº 29/2018 e nº 32/2019. 

A NT nº 29/2019 relata ao CIF o histórico, a situação atual, as demandas prioritárias e uma análise do escopo 

e operacionalização do PG001, de forma a discutir a sua concepção e viabilizar o efetivo monitoramento do 

programa por parte da CTOS e do CIF. Em 2019, diante da não adequação do PG001 às recomendações realizadas 

e a sua paralisação desde janeiro de 2018, a CTOS emitiu a NT nº 32/2019, que reforça esses pontos e dá ênfase 

na inadequação do escopo do programa de cadastro. As duas notas técnicas trazem recomendações para 

adequação do programa de levantamento e cadastro, especificamente quanto ao escopo, método e abrangência, 

e foram integralmente aprovadas pelo CIF (Deliberações nº 251/2018 e 277/2019).  

Para o presente relatório, pretende-se retomar tais questões e recomendações, porém conferindo-lhe o 

devido aprofundamento, articulando-se às análises já realizadas com o paradigma de reparação integral aplicável 

ao caso.  

Ao final, será analisada também sobre a proposta de “Fase 2” como a Fundação Renova endereçou essas 

críticas e sugestões no novo modelo tecnológico que busca aprimorar o programa de levantamento e cadastro 

dos impactados. 

 

2.1.6.1 Escopo e objetivos do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG01) 

Inicialmente, é importante resgatar e definir o propósito principal do PG001 frente ao maior desastre 

socioambiental do Brasil, qual seja: identificar a totalidade dos/as atingidos/as e os danos sofridos a partir do 

rompimento da barragem do Fundão70. O termo “cadastro” passou a ser empregado pelos atores sociais para se 

referir a este programa. Cabe, porém, situar que, mesmo não havendo um consenso sobre a definição do que é 

exatamente um cadastro e quais suas funções, uma vez que estas dependerão sempre de seus objetivos e formas 

de apropriação, em linhas gerais pode se considerar que um cadastro é um registro, organizando um conjunto 

de informações que objetivam fornecer um quadro geral do universo cadastrado.  

                                                
70 A NT 32 da CT-OS, aponta outra problemática na concepção metodológica deste programa, a saber: “os itens c, d, e, f, g e 

h relacionados (a Cláusula 01 no TTAC) utilizam os mesmos termos definidos pelo Decreto nº 7.342 de 26/10/2010, que institui 

o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de 

geração de energia hidrelétrica#. Porém, sendo o “EVENTO” do rompimento da barragem do Fundão tipificado como desastre 

de larga escala, não é passível a aplicação de critérios para contextos de licenciamento ambiental, onde o impacto e mudanças 

decorrentes são prospectivos. Nesses termos, ganha relevância à adoção de categorias de impactos e danos alinhados à 

realidade do desastre enquanto um “evento traumático que é experienciado coletivamente” (c.f F. Norris, S. Galea. 2006: 

Definitions and Concepts in Disaster Research. In: Methods for Disaster Research. Guilford Publications, 72 Spring Street New 

York, NY - pgs 3-19. 
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Assim, o cadastro se apresenta por um instrumento que armazena registros quantitativos e materiais, 

acompanhados por estratégias de coleta de dados, e apresentando limitações para apreender e qualificar os 

danos vividos pelas populações numa situação de pós-desastre, conforme se verá nesse capítulo. Não obstante, 

do ponto de vista conceitual e metodológico, o diagnóstico do cenário de pós-desastre - levantamento e coleta 

de dados - não pode ser realizado pela lógica de um cadastro pontual, mas sim de um processo participativo de 

diagnóstico, conforme orientam as previsões normativas aplicáveis ao caso e demais práticas internacionais71.  

Nesse sentido, é importante lembrar o que estabelece a Cláusula 20, que é parte integrante da definição do 

programa no TTAC, e prevê a necessidade de identificação da totalidade das áreas em que se constatarem 

“impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais” e de realização de estudos nesse sentido.  

A vocação do PG001 é de ser, portanto, um diagnóstico integral, dinâmico e participativo, capaz de 

subsidiar todos os processos reparatórios. É o que diz a Cláusula 23 do TTAC, quando expressamente conceitua 

que o cadastro previsto neste programa “servirá de referência para o dimensionamento e quantificação de todos 

os programas socioeconômicos”.  

Esse é um aspecto central face às severas limitações do PG001 quanto à identificação dos/as atingidos/as e 

seus danos.    

Trata-se, portanto, de programa de suma relevância para a elaboração e implementação dos mecanismos 

de remediação previstos no caso Rio Doce, pelo o que seu escopo e procedimentos devem ser analisados a partir 

das dimensões substantiva e procedimental do direito a uma remediação efetiva, conforme tratado no item 

2.1.572, bem como à luz das abordagens internacionais de resiliência social pós desastres73.   

No entanto, o desenho e operacionalização do PG001, tal como se extrai dos documentos submetidos à CTOS 

pela Fundação Renova e demais dados relacionados, não conformam um procedimento capaz de realizar esse 

propósito.  

A começar, tem-se que a delimitação de escopo proposta pela Fundação Renova ao PG001 denota algumas 

incongruências, se comparada às delimitações estabelecidas no próprio TTAC (Tabela 2.1-10):  

Tabela 2.1-10: Comparação entre definições do TTAC (Cláusula 21) e documento de definição de escopo do PG001 

com relação ao propósito do programa. 

TTAC   PG001- Escopo do Cadastro Integrado 

CLÁUSULA 21: O cadastro se refere às 

pessoas físicas e jurídicas (neste último caso, 

apenas micro e pequenas empresas), famílias 

e comunidades, devendo conter o 

levantamento das perdas materiais e das 

atividades econômicas impactadas (grifos 

nossos) 

Levantar informações quanto às perdas 

materiais e das atividades econômicas 

impactadas através da realização do cadastro 

individualizado de pessoas físicas e jurídicas 

(apenas micro e pequenas empresas) e 

famílias diretamente atingidas pelo 

rompimento da barragem de Fundão na área 

de abrangência socioeconômica do TTAC. As 

                                                
71 Eyre. A. 2006. Literature and Best Practice Review and Assessment: Identifying people’s needs in major 

emergencies and best practice in humanitarian response. Report commissioned by the Department for Culture, Media 

and Sport- UK. 100p. UN Habitat. 2008.  People´s Process in Post Disaster and Post Conflict recovery and 

reconstruction. United Nations Human Settlements Programme. 47p 

72 Importante resgatar, nesse tocante, informação constante do sítio eletrônico da Fundação Renova, onde se lê que o programa 

de levantamento e cadastro considera os danos sociais, culturais, econômicos ou ambientais sofridos pelas pessoas atingidas 

com o objetivo de “desenvolver estudos para identificar e avaliar os impactos socioeconômicos com base em requisitos de 

direitos humanos” (disponível em https://www.fundacaorenova.org/programa/cadastro-dos-impactados/, acesso em 28 jun. 

2019).  

73 UNDP e European Commission for Humanitarian Aid and Civil Protection. 2014. Community Based Resilience Analysis 

(CoBRA). Implementation Guidelines. Version 1. 35p. 

https://www.fundacaorenova.org/programa/cadastro-dos-impactados/
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informações levantadas pelo cadastro serão 

utilizadas para a realização de estudos e 

avaliações socioeconômicas voltados para 

apoiar a implementação de ações de reparação 

e compensação dos impactos 

socioeconômicos74.  

 

A primeira questão que se sobressai é que, em sendo o PG001 constituído por um procedimento de 

levantamento e diagnóstico, qualquer filtro de elegibilidade prévio ao processo não se sustenta diante dos termos 

do TTAC. Há, como já pontuado na NT nº 32/2019, um direito dos/as atingidos/as de se cadastrar, relatando 

seus danos, materiais ou imateriais. Qualquer análise de elegibilidade deve ser feita dentro do bojo das medidas 

reparatórias, e não como um impedimento de que o relato acerca do dano seja devidamente registrado e 

analisado. O TTAC pontua itens que o cadastro “deve conter”, mas não o limita a esses itens.  

Tendo isso em vista, é possível identificar três incongruências evidentes na descrição de escopo proposta 

pela Fundação Renova: (i) a limitação do PG001 a identificação de perdas individuais das pessoas e famílias 

consideradas “diretamente” atingidas; (ii) a restrição às perdas materiais e de atividade econômica; e (iii) 

restrição do cadastro à área de abrangência do TTAC.  

De uma análise mais aprofundada dos objetivos propostos pela Fundação Renova e de sua implementação, 

outras incompatibilidades do PG001 com a ideia de um diagnóstico integral, dinâmico e participativo, quais sejam: 

(iv) a exclusão do cadastro de danos à saúde; (v) a não atenção às vulnerabilidades; (vi) o uso inadequado do 

conceito de “núcleo familiar”; (vii) a falta de dinamicidade; e (viii) a falta de participação e de centralidade 

dos/as atingidos/as.  

Neste item, pretende-se abordar em maior profundidade essas questões, trazendo alguns exemplos de 

reflexos das limitações apontadas para os programas socioeconômicos implementados pela Fundação Renova. 

Em seguida, são trazidas problemáticas mais relacionadas com a operacionalização procedimental do PG001, que 

guardam estrita relação com os pontos aqui discutidos.  

 

2.1.6.1.1 “Impacto” individual “direto” e “indireto” e subsunção dos relatos a categorias restritas 

“aqui sempre foi comum que uma pessoa viva de várias atividades. são pescadores, 

agricultores, faiscadores, às vezes pequeno comerciante, ou barraqueiro nos fins de 

semana. Essa sempre foi nossa forma de viver.  Esse cadastro que está aí não permite 

isso, as pessoas têm de escolher uma atividade. O meu vizinho é meeiro numa terra 

que agora não presta e diarista numa Fazenda, ele não foi reconhecido como 

Atingido, é indireto. Foi o que a renova disse pra ele e não deixou fazer o cadastro. 

E como ele são muitos por aí”. (Atingido, Santa Cruz do Escalvado)   

Com relação ao tratamento dos/as atingidos(as) a partir das categorias “impactado direto e impactado 

indireto” (Cláusula 01), a adoção deste paradigma confere foco ao impacto e destitui do/a atingido/a sua condição 

de sujeito de direitos, pois não reconhece as de reparar todos os danos e “enfrentar os impactos negativos sobre 

os direitos humanos nos quais tenham algum envolvimento” (UN, 2011, Princípio 11) o que não pode ser limitado 

a uma visão pré-definida e taxativa do que se decide convencionar como dano e impacto.  

A partir desta perspectiva, no exercício de diagnosticar e cadastrar aqueles que se reconhecem como 

atingidos/as, limitou-se a classificação do impacto identificado pelo atendente a partir de categorias estanques e 

pré-definidas de situações-tipo, ignorando o significado destes danos nos termos das mudanças por ele vividas 

pós-desastre. Esse procedimento, além de culminar no não reconhecimento de direitos, não apresenta aderência 

                                                
74 FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, p. 8.  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

65 

às práticas internacionais de promoção de resiliência social/comunitária pós-desastre75 e tem se revelado 

incompreensível para aqueles que experimentaram mudanças significativas em suas vidas. 

  

                                                
75 Standaert, D., Gilmore, D. 2013. Building community resilience post-disaster. ABA Book Publishing. 356p. 
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Tem-se, também, que a definição de impactado direto e indireto do TTAC foi incorporada pela Fundação 

Renova na definição de seu escopo do programa de levantamento e cadastro a partir de uma interpretação 

equivocada dos próprios termos do acordo de que apenas aqueles que relatassem uma das situações da Cláusula 

01, inciso II, de “impactos diretos”, poderiam ser cadastrados.  

A Cláusula 21 não faz a restrição do “diretamente” atingido para fins de definição do objetivo do “Programa 

de levantamento e de cadastro dos Impactados”, o que seria incompatível com a Cláusula 23, que estabelece ser 

o cadastro o referencial de dimensionamento de todos os programas socioeconômicos. Nesse sentido, o próprio 

documento da Fundação Renova de descrição do escopo do PG001 reconhece, em seu item 2.1.6.1.1. (Objetivos, 

diretrizes, requisitos, premissas e restrições) que “as informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para 

a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de 

reparação e compensação dos impactos socioeconômicos”.  

Percebe-se a problemática dessa interpretação no documento que descreve a operacionalização do PG001, 

denominado “Manual de Procedimentos para Tratamento de Manifestações para Novos Cadastros”, da Fundação 

Renova, em que os atendentes são orientados a enquadrar os/as atingidos/as dentro de situações 

predeterminadas de danos, que partem de uma interpretação restrita e categórica da Cláusula 01, inciso II, muito 

embora o TTAC, em momento algum, delimite a identificação de atingidos/as às situações descritas no referido 

dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa interpretação fica ainda mais problemática se sopesada com o paradigma firmado no TAC Gov de um 

processo de reparação integral no contexto de "reparação dos efeitos" do rompimento da barragem de fundão 

(Cláusula Segunda, III), com efetiva participação dos atingidos. A exclusão prévia ao PG001, embasada na mera 

subsunção dos relatos a hipóteses pré-estabelecidas, inviabiliza a efetiva vocalização, pelas pessoas atingidas, 

de seus danos, tornando o procedimento distante do paradigma aplicável ao caso.  
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A exemplo da argumentação exposta acima, alude-se aos dados apresentados no item 2.1.3.2.4, mais 

especificamente da Tabela 2.1-8, extraída do banco de dados do Cadastro Integrado76, que apresenta um total 

de 29.266 “Pescadores” e 1.665 indivíduos “Ligados à cadeia da pesca”.  

O número de 1.665 pessoas vinculadas à cadeia da pesca77 oferece alguns questionamentos com relação a 

potencial subestimação quantitativa para as cadeias produtivas do segmento pesqueiro ao longo de toda Bacia 

do Rio Doce, zonas costeiras e marinhas adjacentes atingidas. A título de referencial, apenas no litoral norte do 

Espírito Santo, nos municípios de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra foram identificados 13 elos com 

637 atores78. Já no documento do Painel do Rio Doce - Questões em Foco n 279 - é mencionado que, segundo a 

Fundação Renova, em Minas Gerais, 12.750 pessoas informaram profissões auxiliares ligadas à pesca, e no 

Espírito Santo, foram 14.272 pessoas. Novamente, surgem aqui questões relacionadas às divergências de dados 

apresentados pela própria Fundação. 

Importante relevar a complexidade e informalidade nas cadeias e relações produtivas de pescarias artesanais 

e de pequena escala que, à luz das limitações metodológicas do PG001, fundamentam a preocupação de haver 

uma subestimação no levantamento e cadastro desse setor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiciona-se, assim, outra dificuldade e limitação do PG001 no levantamento e análise de pluriatividades 

socioeconômicas, enquanto estratégias de meio de vida amplamente empregada por indivíduos e unidades 

familiares. Assim, não é possível compreender de forma sistêmica e integrada os impactos e danos em uma 

estrutura familiar que, por exemplo faz uso de 2 a 3 estratégias produtivas ao longo do ano 

(pescadores/agricultores/turismo). 

Uma questão correlata diz respeito à inclusão e abordagem das questões e dinâmicas sociais-coletivas. Após 

desastres e situações de calamidade e traumas, a reparação integral dos indivíduos e suas famílias depende das 

estruturas e coesão sociais80.  

A Fundação Renova justifica que os danos coletivos não são considerados no PG001, sendo estes 

endereçados mediante os programas de reparação coletiva: recuperação da economia, turismo, educação 

                                                
76 Planilha Gov 1928  1933 encaminhada pela FR (consta na nota metodológica) 

77 Conforme define a Deliberação CIF nº 09 de 12/07/2016 

78 Paz, M. 2018. A Dinâmica da Cadeia Produtiva da pesca no desenvolvimento de políticas públicas para a região 

costeira do Espírito Santo. Programa de Pós Graduação em Oceanografia Ambiental - UFES. 46p. 

79 Brito, M.C.W., Alonso, L., Barbosa, F.A.R., Laureano, F.V., May, P., Sánchez, L.E., Kakabadse, Y. (2019). A proibição da 

pesca após o rompimento da Barragem de Fundão. Usando o princípio da precaução para restaurar a pesca na 

Bacia do Rio Doce. Painel do Rio Doce Questões em Foco n 2. Gland, Suíça: UICN.   

80 Samarakoon, U.  Abeykoon, W. 2018. Emergence of Social Cohesion after a disaster. Procedia Engineering. Volume 

212. p 887 -893. 
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ambiental, etc. Assim, a Fundação Renova direciona o PG001 para o nível dos indivíduos, vinculando-o 

basicamente ao PG002, PG005 e PG021.  

Não levantar e cadastrar entidades e suas dinâmicas coletivas suscita dúvidas sobre a efetividade dos 

definidos programas de reparação coletivo no sentido de mobilizar e incluir àqueles indivíduos e suas 

representações coletivas no desenho e participação de ações para reparação integral. Esse é um tema que 

demanda aprofundamento, considerando o sistema de participação e representação social inaugurado pelo TAC 

Gov.  

Reiterando o papel e importância definido ao PG001 no âmbito do TTAC, de porta de entrada e referência de 

dimensionamento e quantificação de todos os Programas Socioeconômicos (Cláusula 23 do TTAC), constata-se 

que a integralidade do processo reparatório é erodida pelas segmentações e fragmentações empregadas pelo 

PG001, bem como pela estruturação e formatação dos demais programas da Fundação Renova81. É de se 

mencionar, nesse sentido, que a própria Cláusula 21 alude não só a pessoas, mas também a “comunidades”, do 

que se denota a importância do levantamento de danos que extrapolem a dimensão apenas individualizada.  

A esse respeito, uma vez perguntada sobre o número de pessoas cadastradas elegíveis para cada programa 

e a distribuição do número de pessoas cadastradas elegíveis para cada programa por município, a Fundação 

Renova respondeu não possuir um indicador estruturado e em pleno acompanhamento da forma como foi 

solicitado pela Ramboll82. No entanto, evidências empíricas mostram que o capital social de comunidades 

atingidas por desastres representa um elemento efetivo para fortalecer ações coletivas tornando a reparação 

mais bem-sucedida e em um espaço menor de tempo83.   

 

2.1.6.1.2 Restrição às perdas materiais e atividade econômica e os danos imateriais  

“eu fiz o cadastro, falei de tudo o que eu perdi, eles escreveram, mas não sei o que 

aconteceu que recebi 11.600,00 por tudo e era a minha vida. Era como eu criei meus 

filhos, cuidava dos meus netos e achava que era assim. Agora, dependo de caridade 

de um e outro, porque o dinheiro já acabou e eu as vezes fico com vergonha de vir 

à reunião, porque eu recebi pouco mas recebi e sei que tem gente que nem recebeu 

nada. As vez vejo que me olham com desconfiança, mas eu demorei pra entender 

que ainda sou atingida, pois minha vida era muito mais do que eles me deram”. 

(Atingida, Baixo Guandu)  

Dentro do escopo proposto pela Fundação Renova, há uma delimitação de que o PG001 levantará apenas 

informações relativas às perdas materiais e de atividades econômicas (fontes de subsistência, trabalho, renda, 

perda de áreas e propriedades), deixando-se, assim, perdas imateriais (modos de vida, projetos de vida, 

tradicionalidade, danos psicológicos, à saúde, etc.) não contabilizadas.  

Confrontando-se essa delimitação com o TTAC, tem-se que a Cláusula 21 não restringe o levantamento e 

cadastramento aos danos materiais, indicando, apenas, que o levantamento “deverá conter” (e não, certamente, 

que deverá se restringir a) as perdas materiais e das atividades econômicas “impactadas”. Ademais, mesmo a 

descrição trazida pela Cláusula 01 do termo traz hipóteses claras de danos imateriais, como os danos à saúde 

mental e destruição dos modos de vida comunitários (itens “i” e “j”).  

 

  

                                                
81 Programas distribuídos nos Eixos Socioeconômico e Socioambiental.  

82 Arquivos GOV 2022 e 2023. Email enviado em 21/6/2019. 

83 Nakagawa, Y., Shaw, R. 2004. Social Capital: A missing link to disaster recovery. International Journal of Mass 

Emergencies and Disasters. Vol. 22, No. 1, pp. 5-34  
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Além disso, o “Manual de Procedimentos para Tratamento de Manifestações para Novos Cadastros”, da 

Fundação Renova também elenca situações em que o atendente é orientado, a partir da escuta unicamente do 

primeiro relato do/a atingido/a, a enquadrar-lhe como “inelegível” ao cadastro84:  

• Danos declarados relacionados a interrupção no abastecimento de água em área urbana; 

• Danos declarados relacionados a qualidade da água fornecida por empresa de tratamento de água; 

• Danos declarados de saúde, especialmente as de natureza psicológicas; 

• Danos declarados de manifestantes pertencentes a comunidade tradicional; 

• Dano moral; 

• Dano relacionado à lesão corporal exclusivamente; 

• Declaração pelo manifestante de que não houve dano, tendo sido a manifestação para outros fins. 

Essas “situações de inelegibilidade” são incompatíveis até mesmo com a delimitação de impactos diretos da 

Cláusula 01, inciso II, onde se prevê expressamente as hipóteses inviabilização do acesso ou de atividade de 

manejo dos recursos naturais (item “h”); danos à saúde (item “i”) e destruição ou interferência em modos de 

vida comunitários (item “j”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há também, tanto na definição do escopo quanto das “situações de inelegibilidade”, uma incompatibilidade 

com o TAC Gov, quando este estipula claramente como Princípios Gerais a restauração das condições de vida das 

                                                
84 FUNDAÇÃO RENOVA, Manual de Procedimentos para Tratamento de Manifestações para Novos Cadastros, p. 7. Sem 

data.  
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pessoas atingidas (Cláusula Segunda, II) e a adoção de medidas reparatórias condizentes com a diversidade de 

danos decorrentes do desastre (Cláusula Segunda, X).  

No tocante, especificamente, à exclusão de danos imateriais relacionados à destruição e interferência em 

modos de vida, tem-se que, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o dano ao “projeto 

de vida” decorre da autodeterminação humana e das escolhas que o indivíduo pode fazer em sua vida para 

alcançar um projeto de vida futuro. Quando as suas escolhas são frustradas pela ação de terceiros ou, então, nas 

situações em que o indivíduo é levado a ter que reformular, por ato lesivo de outrem, as suas escolhas há aqui 

uma violação do direito de liberdade compatível com a personalidade humana, o sentido da vida, o seu projeto 

pessoal85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, as abordagens metodológicas para reparação pós-desastre assumem como ponto de partida 

a integração entre as estratégias e ativos que definem os meios de vida atingidos. A abordagem qualitativa e a 

inclusão da perspectiva comunitária, na qual famílias e indivíduos são parte, são igualmente chaves86.  

A noção de autodeterminação aprofunda a ideia de dano moral ou imaterial difundida na doutrina brasileira, 

e a nova modalidade de dano tem sido aplicada pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

que reconheceu se tratar de conceito distinto de dano emergente e lucros cessantes.  

Os casos Benavides vs. Peru (Corte IDH, 2001), julgado em 3/12/2001 e Gelman vs. Uruguai (Corte IDH, 

2011), julgado em 24/2/2011, dentre outros, demonstram que a Corte Interamericana já reconheceu a reparação 

em decorrência da interrupção do projeto de vida a partir de casos de prisão ilegal. O caso Atala Riffo y Niñas vs. 

Chile (Corte IDH, 2012), julgado em 24/2/2012 decorre de postura discriminatória do Estado, na violação 

decorrente da perda de Karen Atala Riffo da guarda das três filhas menores para o pai destas perante o judiciário 

chileno, sob o fundamento de que sua orientação sexual (homossexual) seria prejudicial à convivência com as 

filhas. 

Todos esses casos demonstram que a categoria de “dano ao projeto de vida” aprofunda a ideia de danos 

imateriais ou morais albergados na Constituição do Brasil (art. 5º., V e X), realizando uma adequada qualificação 

jurídica de modo a reparar integralmente os danos causados à pessoa humana em seu aspecto individual e 

coletivo87.  

                                                
85  SCHÄFER,  Martins Machado. “A Reparação Do Dano Ao Projeto De Vida Na Corte Interamericana De Direitos Humanos”. 

Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. Curitiba, v. 13, n. 13, p. 179-197, janeiro/junho de 2013. p. 187 

86 UNDP; EUROPEAN COMMISSION FOR HUMANITARIAN AID AND CIVIL PROTECTION. “Understanding community resilience: 

findings from community-based resilience analysis (CoBRA) assessment”. Kenya: 2014.  

87 Schäfer ,  Martins Machado, A REPARAÇÃO DO DANO AO PROJETO DE VIDA NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 179-197, janeiro/junho de 2013. p. 194. 
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Para Sergio García Ramírez (RAMÍREZ, 2005, pp. 66-8), juiz da Corte IDH:  

 

“o denominado projeto de vida atende à realização integral da pessoa afetada, 

considerando sua vocação, circunstâncias, potencialidades e aspirações, que lhe permitem 

estabelecer razoavelmente determinadas expectativas e atingi-las. A noção de dano ao 

projeto de vida se elabora em torno da ideia de realização pessoal e tem como referências 

diversos dados da personalidade e desenvolvimento individual, que sustentam as 

expectativas do indivíduo e sua capacidade para alcançá-las”88. 

Além do dano futuro ao “projeto de vida”, cabe mencionar que o dano às “estratégias de vida” passadas e 

presentes não podem ser desconsideradas do espectro de dano imaterial. Reiterando esse aspecto, o relatório do 

Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (GESTA) indica que dentro dos conceitos de fonte de renda e provisão das famílias devem 

ser consideradas não apenas atividades formalizadas ou aquelas contempladas nas categorias previamente 

definidas e singularizadas, mas todo o conjunto das “estratégias de vida” empregadas pelos entrevistados para 

sua reprodução econômica e social89. Estas estratégias extrapolam os aspectos materiais para abarcar os modos 

de vida dos diferentes grupos e segmentos afetados, suas rotinas de subsistência, provisão e trabalho, sua 

territorialidade e as estruturas de relações sociais e condições ecológicas que sustentam tais rotinas.  

São essas ideias previstas nos acordos quando falam em “modo de vida” e “condições de vida” a serem 

restaurados, em um procedimento metodológico que demanda a identificação de danos que vão além das perdas 

materiais e de atividade econômica per se. Ademais, essa restauração demanda um diagnóstico que permita 

identificar fluxos e dinâmicas da vida social que foram comprometidos pelo desastre para além de uma visão 

estática dos bens patrimoniais afetados no momento do rompimento da barragem. A recomposição das atividades 

econômicas depende, assim, da compreensão dessas redes territorializadas de relações e da inclusão da voz e 

do saber dos atingidos na sua individualidade e coletividade, pois tais atividades estão imersas em circuitos que 

são fundamentais para a provisão de recursos e que garantem sua viabilidade e continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
88Schäfer ,  Martins Machado, A REPARAÇÃO DO DANO AO PROJETO DE VIDA NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 179-197, janeiro/junho de 2013. p. 189. 

89 GESTA, Parecer sobre o Cadastro Integrado do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PLCI) elaborado 

pelas empresas Samarco e Synergia Consultoria Ambiental. Belo Horizonte: UFMG, 2016, p. 10.    
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2.1.6.1.3 “Área de abrangência”, territorialidades e a Cláusula 20 do TTAC 

Como visto, segundo o TTAC, o PG001 deverá ser realizado a partir da identificação da “totalidade das áreas 

em que se constatarem impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais”, além de mencionar a necessidade 

de contratação de estudo pela Fundação Renova, a ser validado pelo CIF (Cláusula 20).  

Entretanto, a proposta de escopo do PG001 restringe sua atuação à área de abrangência socioeconômica do 

TTAC, o que seria delimitado pela Cláusula 01, incisos VII e VIII. Ainda segundo informado no documento da 

Fundação Renova, esta identificação de impactados ainda não está claramente concretizada já que depende da 

“Elaboração de Parecer de Avaliação de Impactos, conforme metodologia discutida na CTOS. Porém, a conclusão 

final do referido parecer depende do atendimento à cláusula 20”90. 

Primeiramente, é importante ressaltar que o TTAC não restringiu em definitivo o PG001 de atingidos/as à 

área de abrangência por ele definida, utilizando a listagem prévia de municípios dos incisos VII e VIII apenas 

para os fins de implementação do programa até que fossem realizados os estudos a que a Cláusula 20 faz 

referência. Esta, aliás, deixa clara a necessidade de identificação da totalidade das áreas em que se constataram 

impactos, o que, certamente, considera a amplitude e dinâmica dos danos por um lado, e por outro que a partir 

dessa compreensão deverá ser revisto a área atingida conforme se adquire maior clareza acerca dos danos 

decorrentes do desastre.  

É dizer, o próprio TTAC reconhece que a definição territorial inicialmente traçada é insuficiente para 

compreender a complexidade da abrangência geográfica desses danos socioeconômicos, tanto que estipula a 

necessidade de um estudo nesse sentido. Essa necessidade é ratificada e detalhada pelos termos subsequentes, 

em especial o Aditivo ao TAP, que estipula como Princípio Norteador do Eixo Socioeconômico:  

“1.1.4. Respeito às lógicas coletivas de pertencimento, bem como ao modo de vida 

das pessoas e das famílias atingidas, observando a dinâmica social e considerando a 

importância de suas relações sociais territorializadas na avaliação dos danos às 

pessoas atingidas”. 

Reconhece-se, portanto, que os danos socioeconômicos não se restringem a especialidade física afetada pela 

onda da lama91, mas atingem áreas adjacentes ou nas quais se instauram relações sociais, econômicas, culturais 

e políticas dos indivíduos e comunidades que sofreram privações e prejuízos decorrentes do desastre.  

Nesse sentido, a CTOS e o CIF já deixaram claro que os parâmetros territoriais adotados pela Fundação 

Renova são insuficientes.  

Na NT nº 2/2016 de 21/11/2016 o Grupo Interdefensorial do Rio Doce (GIRD) solicitou que o CIF 

determinasse o reconhecimento, como áreas impactadas pelo rompimento da barragem do Fundão, das regiões 

de Barra do Sahy, em Aracruz e aquelas em que habitam os moradores que compõem o Fórum Norte da Foz do 

Rio Doce. Ademais, afirmou que a Fundação Renova deverá prestar auxílio emergencial, em igualdade de 

condições com os demais impactados, aos moradores desses territórios. Ainda segundo a nota, foi uma decisão 

da Samarco e posteriormente da Fundação Renova reconhecer como atingidos apenas as pessoas oriundas de 

localidades geograficamente inseridas na zona cartográfica de proibição da pesca. Ocorre que o vento e outras 

condições climáticas estenderam os impactos e intensificaram a contaminação e mortandade em áreas 

anteriormente desconsideradas. Sendo assim o grupo pleiteou o reconhecimento ulterior de áreas costeiras 

impactadas. Sugere que esses impactos sejam verificáveis por avaliação antropológica e socioeconômica das 

populações afetadas.  

                                                
90 FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, p. 22.  

91 GESTA, 2016, p. 55-56.  
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Referida questão foi acatada pela Deliberação nº 58/2017 do CIF, que elenca áreas estuarinas, costeira e 

marinha impactadas como área de abrangência Socioeconômica, nos termos da Cláusula 01, Incisos VI e VIII do 

TTAC, e deixa claro que não se trata de um rol exaustivo92. 

Em termos ilustrativos, há o caso de 29 pescadores dos municípios de Frei Inocêncio, Matias Lobato, Santa 

Maria do Suaçuí e São José do Safira, no estado de Minas Gerais, em que alguns recebem o AFE mas os demais 

não são reconhecidos tão pouco incluídos no PG001, sendo objeto de processo judicial. Em ofício - 

OFINII.102018.4328 de 16/10/2018 -a FR argumenta que esses pescadores estão fora da área definida no TTAC 

e diz que há um processo de discussão em curso. Essa questão foi abordada no âmbito das 340 e 350 reuniões 

ordinárias da CTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além desta deliberação, são diversos os atos do CIF que indicam a insuficiência da limitação geográfica para 

a análise a longo prazo do potencial de danos decorrentes do desastre. Nessa linha, é possível listar a NTs da 

CTOS nº 20/2018 (reconhecimento do município de Sooretama como impactado), nº 03/2018 e 02/2017 CTOS 

(reconhecimento de áreas marinhas impactadas), e as Deliberações do CIF nº 285/2019 (Lagoas Nova e 

Juparanã, no Estado do Espírito Santo), 284/2019 (Região Deltaica do Rio Doce e sua Planície Costeira), 164/2018 

(lagoas do baixo Doce), para além das Deliberações nº 93, 141 e 152, que cobram o cumprimento pela Fundação 

Renova das diretrizes aprovadas. 

Aqui torna-se relevante destacar diferenças importantes entre as abordagens metodológicas de identificação 

e avaliação de impactos entre projetos a serem instalados das avaliações de impactos e danos em contextos de 

pós-desastre (natural ou tecnológico). Em síntese, os impactos se territorializam segundo processos e dinâmicas 

distintas para esses dois cenários e, em especial na ausência de linhas de base e de planos de redução de riscos 

sob contextos de desastres, não é possível determinar a priori áreas definitivas de influência dos impactos e 

danos. As avaliações realizadas do conjunto dos programas da Fundação Renova93, indicam a adoção de 

metodologias e procedimentos ancorados nas práticas do licenciamento ambiental, o que se apresenta como 

inadequado para o desastre na Bacia do Rio Doce e zonas costeira e marinha adjacentes. 

A respeito do estudo de diagnóstico referido na Cláusula 20, a Fundação Renova manifestou-se, em 

7/12/2018, no sentido de que o processo de identificação dos potenciais atingidos, executado por meio do PG001, 

foi feito de forma massiva, com estratégias de comunicação de alcance nacional, “além de inúmeras outras 

focadas nas comunidades locais”, de modo que a falta do estudo não teria prejudicado os atingidos94.  

Em um momento seguinte, em 24.05.2019, a Fundação Renova afirma que:   

“Por toda amplitude temática da Cláusula 20, definiu-se que estudos nela indicados 

deveriam ser executados por cada uma das áreas especializadas da Fundação Renova 

(rejeito, solos, água, educação, cultura, economia, saúde), acompanhados por suas 

                                                
92 O item “1” da referida deliberação reconhece as comunidades localizadas a partir de Nova Almeida à conceição da Barra como 

impactadas, deixando claro que os municípios elencados fazem parte desse território, porém que a estes não está limitado 

(“dentre os quais, mas não se limitando”).  

93 Ramboll, 2017. Relatório de Avaliação dos Programas Socioeconômicos e Socioambientais. 582p. 

94 Conforme Ofício OFI.NII.122018.4814-4 da Fundação Renova (7/12/2018) 
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respectivas Câmaras Técnicas. Nesse sentido, vários são os estudos que já foram realizados 

e/ou estão em curso, sob orientação das Câmaras Técnicas específicas, voltados para 

avaliação dos impactos ambientais, econômicos, culturais e sociais. A Fundação Renova 

está estruturando uma área que ficará responsável pela consolidação dos estudos descritos 

na Cláusula 20 para validar seu cumprimento”95. 

Contudo, a Fundação Renova, ao optar por realizar diagnósticos segundo as suas diferentes áreas de 

atuação, viola o pressuposto da integralidade da reparação e centralidade da condição de atingido/a, pois as 

diferentes abordagens e métodos usados impedem a configuração de um diagnóstico que não apenas evidencie 

os danos causados, mas também revele a representação e repercussão desses danos nos modos de vida 

atingidos. Com isso, os procedimentos e as ações daí decorrentes se distanciam do cumprimento da Cláusula 20 

nos termos aqui comentados.  

Ademais, mantém-se, na prática, a restrição geográfica mantida na proposta de escopo do PG001 e com o 

fato de que a Fundação Renova resiste em obedecer às deliberações que expandem as áreas de abrangência 

geográfica inicialmente reconhecidas no TTAC. De todo modo, não se tem notícia da apresentação, pela Fundação 

Renova, de quaisquer desses estudos de identificação de “potenciais atingidos” acompanhada por descrição 

metodológica. Adicionalmente, não houve orientações específicas do CIF e correspondente Câmara Técnica 

responsável pelo acompanhamento deste programa conforme definido na Cláusula 20 de modo que, para todos 

os efeitos, a Cláusula 20 continua pendente de adimplemento.  

Referida cláusula coloca como condição primeira para o planejamento e realização de ações a produção de 

conhecimento acerca do território atingido. Apenas a partir da compreensão e territorialização dos danos 

ocorridos, bem como da inserção da população atingida neste contexto, é que se pode definir as bases adequadas 

para a reparação integral, o que pressupõe o reconhecimento da diversidade territorial evidenciando as dinâmicas 

sociais ali presentes.  

 

2.1.6.1.4 Danos à saúde 

Conforme apresentado no item 2.1.3.2.3, a Fundação Renova tem considerado relatos de danos à saúde 

como inelegíveis ao PG001, contrariando o disposto na letra “i” do item II da Cláusula 01 do TTAC.  

Nesse sentido, foi apresentado pela FR, no 35º RMM, um total de 94 solicitações consideradas inelegíveis 

segundo esse critério. Uma resposta conferida usualmente pela Fundação Renova ao não cadastramento de danos 

à saúde é no sentido de que esses/as atingidos/as estariam contemplados no PG014 (“Saúde Física e Mental da 

População Impactada”) que, por ter interface com a política pública do Sistema Único de Saúde, prescinde da 

identificação das pessoas consideradas atingidas. Esse proceder, contudo, além de incompatível com o direito 

que se deve assegurar ao/à atingido/a, como premissa de sua centralidade, de se cadastrar e de ter seu relato 

como integrante do diagnóstico socioeconômico, faz com que o levantamento de danos a ser obtido por meio do 

PG001 seja incompleto.  

  

                                                
95 Conforme Ofício OFI.NII.042019.6246 da Fundação Renova  
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São muitos os relatos semelhantes, evidenciando a importância do rio na vida cotidiana, mas também 

revelando que o rompimento da Barragem de Fundão introduziu na vida das pessoas a medicação para os 

transtornos emocionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em paralelo, com data de corte de abril de 2019, foram filtradas no SGS (Filtro 327) o atributo 

manifestaçãoAssuntoTema e neste a opção “PG014 Saúde Física e Mental da População 

Impactadamanifestações96” havendo 899 registros, dos quais 313 (34,8%) são de indivíduos considerados como 

atingidos. Uma questão essencial refere-se ao percentual dessas manifestações que são classificadas como 

prioridade “Alta/Urgente” (62%). No mais, 74,5% do total de 899 manifestações referentes ao PG014 são 

atendidas “Fora do Prazo”. Nota-se que, tendo em vista a peculiaridade e a sensibilidade dos danos à saúde, tal 

panorama se mostra crítico. Tal análise comparada entre os bancos de dados também nos permite observar que 

manifestações acerca do PG014 não são encaminhadas de forma célere, e no mais, em sua maioria, advém de 

indivíduos classificados como atingidos. Questiona-se, portanto, a dinamicidade do PG001 para absorver tais 

demandas que são críticas e com impacto direto na vida do/a atingido/a. 

Apenas para fins de atualização, a mesma consulta no SGS foi realizada com data de corte de maio de 2019, 

havendo 921 manifestações sobre essa temática, dos quais 318 (34,5%) foram feitas por indivíduos 

considerados pela Fundação como atingidos/as; e 603 (65,5%) por aqueles/as que não são considerados/as como 

tal. Este panorama é possível à medida que as manifestações nos Canais de Relacionamento podem ser 

executadas por indivíduos em geral, independentemente de serem efetivamente cadastrados pela FR.  Todavia, 

                                                
96 Procedimento agregou todas as manifestações de saúde ('atendimento médico', 'insumos médicos', 'combate a insetos' e 

'outros' constantes no SGS para esse atributo. 
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cabe destacar que a classificação das manifestações em atingidos e não atingidos decorre de um procedimento 

realizado pelo atendente da Fundação Renova, não estando claro para fins deste dossiê quais procedimentos e 

critérios são empregados, bem como se a classificação “atingido” significa cadastrado.   

Diante das evidências das problemáticas relacionadas aos danos à saúde, questionou-se à Fundação Renova 

sobre o percentual de pessoas atingidas que são atendidas pelo programa PG01497, ao que foi respondido que 

“as informações de atendimento nos municípios não são fornecidas à Fundação Renova, mesmo nos municípios 

que recebem o fortalecimento do SUS através da Fundação Renova”. Questionou-se também acerca do número 

de pessoas atendidas e que receberam tratamento nos últimos três anos98, ao que se respondeu, similarmente, 

que “não há esta informação, pois os municípios não fornecem para a Fundação Renova informações de 

atendimento distinto para os atingidos”.  

Não é possível, portanto, realizar um mapeamento eficaz e célere acerca do endereçamento dos danos à 

saúde do/as atingidos/as; nem pelo programa específico (PG014) e tampouco pelo Cadastro - que deveria munir 

os demais programas de informações essenciais. 

Portanto, evidencia-se a problemática de se ter um programa (PG001) que não inclui os danos à saúde, 

excluindo-se deste informações de relevância ao processo de reparação integral. Em paralelo, as manifestações 

nos Canais de Atendimento demonstram a persistência e gravidade desses danos, além da intempestividade e 

inefetividade das respostas conferidas, mesmo em casos com níveis altos e urgentes de criticidades.  

Sabe-se que o PG001 deve garantir a identificação dos atingidos e danos para, com base nestes resultados, 

propiciar o devido encaminhamento e acesso aos demais programas para fins de reparação integral. Como no 

caso da proteção social, a saúde corresponde a uma dimensão fundamental no processo de reparação pós-

desastre e, mesmo que haja uma interface com a política pública e com o SUS, esses resultados apontam para 

o descumprimento das Cláusulas 20, que explicita a necessidade de identificação da totalidade dos impactos, 

bem como para a inobservância do propósito de se promover a reparação integral, consignado nos Princípios do 

TAC Gov. Viola-se, também, a Cláusula 27, que determina o encaminhamento de pessoas e famílias em situação 

de vulnerabilidade ou risco a programas e políticas públicas, bem como a Cláusula 28, Parágrafo Primeiro, que 

determina a necessidade de monitoramento socioeconômico das famílias atingidas.  

Além disso, a Cláusula 106 determina que a Fundação Renova deve prestar “apoio técnico à elaboração e 

implantação do protocolo de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do “EVENTO”. Nesse 

sentido, ainda que os estudos do PG014 para avaliar riscos e correlações decorrentes do desastre não estejam 

concluídos e, com exceção do “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana99”, nenhum outro foi iniciado até 

o momento, a Fundação Renova tem de adotar medidas para mitigação dos danos e potenciais impactos à saúde 

das populações atingidas, o que evidentemente compreende o monitoramento dos agravos e danos à saúde por 

estas informados. 

Ou seja, diante da incerteza e insuficiência de informações ou conhecimentos científicos sobre os riscos e 

possíveis impactos à saúde das populações atingidas, o monitoramento desses agravos e danos informados, e 

para os quais as populações atingidas já têm solicitado atendimento da Fundação Renova, é medida essencial e 

urgente para a minimização ou mitigação dos impactos à saúde da população. Essa é a lógica da prevenção e 

promoção de saúde, bem como a do princípio da precaução, e que deveriam orientar a atuação e intervenção da 

Fundação Renova. 

 

                                                
97 Documento GOV 1667 

98 Documento GOV 1671 

99 Diretrizes para elaboração de estudo de avaliação de risco à saúde humana por exposição a contaminantes químicos. 

Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador; Brasília, 2010 
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Dessa forma, ainda que o Protocolo de Monitoramento100 previsto pela Câmara Técnica de Saúde não tenha 

sido implantado, passados mais de três anos do desastre, a Fundação Renova já dispõe de canais que a possibilita 

receber, identificar e estabelecer grau de criticidade às demandas de saúde apresentadas e, consequentemente, 

estabelecer um fluxo de informação, encaminhamento, monitoramento e atendimento dessas demandas junto às 

redes locais de saúde, o que até o momento não foi implantado, seja como reconhecimento e critério de 

elegibilidade, seja como ferramenta para orientação e tomada de decisão do Programa de Saúde.  

 

2.1.6.1.5 Não atenção às vulnerabilidades  

 “aqui temos uma situação muito difícil, ela é surda e muda, pescava pra comer, 

ajudava no artesanato pra conseguir mais um valor e não foi reconhecida como 

Atingida porque recebe um benefício social, mas esse benefício ela sempre recebeu, 

o que ela fazia a mais ajuda a viver. E agora o que ela fazia a mais não é possível.  

A gente tenta ajudar, mas está difícil pra todo mundo. “(Atingida, Baixo Guandu)  

Conforme mencionado anteriormente, o processo e forma de operacionalização do PG001 acabou também 

por restringir um ponto essencial: o reconhecimento de situações de vulnerabilidade social e o devido tratamento 

prioritário para esses casos101.  

Para se garantir a consideração efetiva e tratamento diferenciado aos grupos vulneráveis, é particularmente 

importante assegurar a participação, a auto identificação e a privacidade das pessoas atingidas, além da 

transparência do processo, a desagregação de dados e a prestação de contas daqueles que realizam a coleta de 

dados (OHCHR, 2018102). De acordo com os “Princípios Orientadores” (UN, 2011, princípio 24), o critério central 

para a priorização deve ser a severidade do impacto adverso ou dano (potencial ou real)103. Em resumo, três 

parâmetros básicos precisam ser considerados para avaliação de severidade dos danos: (i) O quão grave é o 

dano? A gravidade é verificada em casos onde (a) se trata de grupos vulneráveis; (b) o dano ameaça a vida ou 

a saúde das pessoas atingidas; (c) o dano impede o atendimento a necessidades básicas (como educação, 

subsistência, etc.); entre outros. (ii) Quão disseminado é o dano? Não apenas em números absolutos, mas 

sobretudo em termos proporcionais relativos a certos grupos sociais, em particular os vulneráveis. (c) Se o dano 

ocorrer, ele pode ser remediado? (DIHR, 2016). 

                                                
100 Nas bases mínimas, há uma determinação da CT-Saúde de que precisa ser implantado um processo de monitoramento e 

avaliação das ações do PG014. Em tese cada área demandaria um protocolo específico: toxicologia, saúde mental etc. Esses 

protocolos não foram implementados até o momento.  

101 Sabe-se que, a fim de proteger aqueles grupos que são mais suscetíveis a discriminação e desigualdades no processo de 
reparação integral, é preciso que sejam empregados critérios de identificação de grupos vulneráveis e de mensuração da 
severidade dos danos sofridos (UNGP, 2011). No âmbito dos “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, a ONU assumiu o 
compromisso de “não deixar ninguém para trás” (“Leave no one behind”), buscando-se, assim, estabelecer critérios para a 
identificação de grupos que estejam mais suscetíveis à violência, desigualdade e discriminação. A operacionalização da 
identificação de grupos mais vulneráveis passaria pelas seguintes etapas: (1) QUEM? Quem está sendo deixado para trás? 
Buscando Evidências; (2) PORQUÊ? Priorização e Análise; (3) O QUÊ? O que deveria ser feito; (4) COMO? Como Medir e 

Monitorar Progresso; (5) Preparando a Prestação de Contas; e (6) Orientação sobre Participação Significativa (UNSDG, 2019) 
102 Cinco são os fatores utilizados na identificação de quem está sendo deixado para trás e em qual medida (id., p. 13): (1) 

Discriminação: que preconceitos, exclusão ou maus-tratos que as pessoas enfrentam com base em um ou mais aspectos de 

sua identidade (auto defendida ou presumida), incluindo gênero, etnia, idade, classe social, deficiência, orientação sexual, 

religião, nacionalidade, status migratório etc.? (2) Geografia: Quem enfrenta isolamento, vulnerabilidade, exposição a riscos, 

falta ou serviços públicos inferiores, transporte, internet ou outras falhas de infraestrutura devido ao seu local de residência? 

(3) Governança: Onde as pessoas enfrentam desvantagens devido a instituições globais, nacionais e/ou subnacionais ineficazes, 

injustas, sem controle social e não responsivas? Quem é afetado por leis, políticas, processos ou orçamentos injustos e 

inadequados? Quem é menos capaz ou mesmo incapaz de influenciar ou participar de forma significativa nas decisões que os 

afetam? (4) Status socioeconômico: Quem enfrenta privações ou desvantagens em termos de renda, expectativa de vida e 

realização educacional? Quem tem menos chances de se manter saudável, nutrido e educado? Competir no mercado de 

trabalho? Adquirir riqueza e/ou usufruir de cuidados de saúde de qualidade, água limpa, saneamento, energia, proteção social 

e serviços financeiros? (5) Vulnerabilidade a choques: Quem está mais exposto e / ou vulnerável a contratempos devido aos 

impactos alterações climáticas, riscos naturais, desastres, violência, conflitos, deslocamentos, emergências de saúde, crises 

econômicas, aumento de preços ou outros choques? (UNSDG, 2019). 

103  
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Uma questão central a ser considerada na avaliação do grau de severidade para priorização da reparação é 

o tempo, já que em muitos casos a demora na resposta os transformaria danos em irremediáveis (SHIFT, 2016).  

A esse respeito, o TTAC reconhece, na sua Cláusula 21 Parágrafo Quarto, a necessidade de identificação de 

vulneráveis e de priorização e estabelece hipóteses exemplificativas (“incluindo”) de vulnerabilidades:  

“Observados os critérios estabelecidos no Parágrafo Primeiro (...), quando aplicável, 

deverá ser registrado o enquadramento do cadastrado em situações específicas de 

maior vulnerabilidade que demandem atendimento especializado e/ou prioritário, 

incluindo nesse critério as mulheres que sejam chefes de família, crianças, 

adolescentes, idosos, analfabetos e pessoas com deficiência, devendo-se, nesse 

caso, seguir protocolos próprios” (grifos nossos” 

Esta também é a posição do TAC Gov, em sua Cláusula Segunda, inciso X, quando coloca e amplia as 

situações de vulnerabilidade para mulheres (sem a restrição de posição na família) e doentes crônicos e inclui 

uma previsão aberta designado por “entre outros”: 

“o reconhecimento, na implementação dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES de 

reparação integral, da especificidade das situações de mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e doentes crônicos, entre outros” 

(grifos nossos). 

A Fundação Renova, por seu turno, afirma adotar um conceito de vulnerabilidade social sob a ótica dos 

direitos humanos, ampliando o previsto na Cláusula 21, parágrafo quarto do TTAC ao considerar como vulneráveis 

“...indivíduos que declarem ter renda per capita igual ou inferior a meio salário 

mínimo e que possuam em sua composição mulheres chefes de família, pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, crianças ou adolescentes ou gestantes lactantes. 

Também são consideradas em situação de vulnerabilidade social as famílias que 

estejam passando por situações que afetem sua resiliência e capacidade de agir, à 

limitação de acesso à serviços públicos essenciais, pessoas em situação de grave 

doença terminal, vítimas de violência doméstica e/ou comunitária, pessoas com 

histórico de uso e abuso de álcool e drogas e que sofreram deslocamento físico em 

razão do desastre...”104.   

Contudo, especificamente no tocante ao reconhecimento de vulnerabilidades e a sua priorização pelo PG001, 

a NT nº 29/2018 menciona a ausência de preocupação com a priorização ou tratamento diferenciado dos 

vulneráveis, o que é reforçado pela NT nº 32/2019. Relata-se, a esse respeito, que não foram utilizados 

mecanismos de busca ativa ou metodologias específicas para atendimento prioritário de grupos 

vulneráveis de qualquer tipo.  

Quanto às vulnerabilidades específicas, tem-se, no âmbito de gênero, que não foram observadas as múltiplas 

formas de organização e arranjos das famílias das pessoas atingidas, permitindo-se uma maior vulnerabilização 

de mulheres e a invisibilização de seu trabalho autônomo105.  

  

                                                
104 Fundação Renova, 17 de abril de 2019. Ofício SEQ1887/GJU/2018. Resposta ao Ofício GIN 047/03-2019 enviado pela 

Ramboll. Relatório de Direitos Humanos da Fundação Renova. 

105 Vide item 2.1.6.1.6. a respeito do conceito de núcleo familiar no cadastro.  
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Com relação aos idosos, a NT nº 32 também informa que “várias situações que têm chegado à CTOS de 

idosos atingidos que faleceram nos últimos anos sem possibilidade de acesso a qualquer reparação ou de famílias 

que se encontram na mais absoluta miséria e não tiveram acesso ao Cadastro ou aos programas subsequentes.” 

Nesse caso, além de constituírem um grupo reconhecidamente vulnerável, vê-se que a demora na atuação da 

Fundação Renova está tornando irremediáveis os danos sofridos por idosos, caracterizando uma das situações de 

severidade acima elencadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante às pessoas com deficiência ou doenças crônicas, viu-se acima que o manual de procedimentos 

da Fundação Renova no âmbito do PG001 expressamente exclui danos à saúde física ou mental, o que faz com 

que atingidos não consigam obter acesso à reparação por danos que possam ter impactado ainda mais suas 

condições pré-existentes 106.  

                                                
106 Importante realçar a importância dos critérios de priorização no atendimento de vulneráveis, o que encontra guarida, 

especificamente quanto às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência na Constituição, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vale apontar também o postulado no Protocolo 

Nacional Conjunto para a Proteção Integral à Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação 

de Riscos e Desastres, o qual reforça a importância de se ter ações organizadas de prevenção, preparação, resposta e 

recuperação, respeitando as diretrizes e políticas já existentes para proteção do indivíduo (BRASIL, Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República. Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas 

Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. Disponível em: 

http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/conselhos/protocolo-nacional-conjunto-para-a-protecao-integral-em-situacao-de-

riscos-e-desastres/PROTOCOLO%20NACIONAL%20DESASTRES_final.pdf. Acesso em 27 de junho de 2019). Em que pese tal 

Protocolo ter sido norteado pelo contexto de desastres naturais, muitas de suas previsões devem ser observadas também no 

contexto de outros desastres - inclusive, o próprio TTAC, em sua Cláusula 30, dispõe expressamente que o cadastramento 

deverá observar o Protocolo.  O documento objetiva assegurar a proteção integral aos direitos da criança, do adolescente, da 

pessoa idosa e da pessoa com deficiência em situação de riscos e desastres, visando reduzir a vulnerabilidade a que estiverem 

expostos, bem como orientar os agentes públicos, à sociedade civil, o setor privado e as agências de cooperação internacional 

http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/conselhos/protocolo-nacional-conjunto-para-a-protecao-integral-em-situacao-de-riscos-e-desastres/PROTOCOLO%20NACIONAL%20DESASTRES_final.pdf
http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/conselhos/protocolo-nacional-conjunto-para-a-protecao-integral-em-situacao-de-riscos-e-desastres/PROTOCOLO%20NACIONAL%20DESASTRES_final.pdf
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Às famílias que hoje vivem na miséria, por sua vez, está sendo negado o atendimento às suas necessidades 

básicas, que constitui outro elemento de constatação da severidade do dano. A vulnerabilidade social se apresenta 

como uma questão histórica, no qual famílias se mantêm em estado de vulnerabilidade ao longo do tempo, mas 

também obedece a dinâmicas sujeitas a novos condicionamentos sociais, ambientais e econômicos. Diante esse 

cenário, o PG001 não oferece condições suficientes de identificação e acompanhamento das famílias em situação 

de vulnerabilidade social ou que foram particularmente vulnerabilidade, em função da natureza pontual e estática 

do cadastramento  

Ademais, os mecanismos existentes para tratamento prioritário de vulnerabilidades na plataforma SGS são 

deficientes, impossibilitando uma adequada e integral identificação destes casos dentro do sistema da Fundação 

Renova. Assim, para além das críticas já colocadas pelas NTs acima descritas, reforça-se aqui que além da falta 

de tratamento diferenciado dos casos de vulnerabilidade, também não há uma logística adequada para a própria 

identificação desses casos no sistema SGS.  

Essa inobservância dos critérios de vulnerabilidade no PG001 e as limitações do banco de seu banco de dados 

acabam por repercutir também em outros Programas da Fundação Renova, na medida em que além de ser a 

porta de entrada para elegibilidade, as informações coletadas e extraídas no Programa são também a base de 

outros Programas. Aliás, o próprio “Mapa de Vulnerabilidade Social” da Fundação Renova, que tem o intuito de 

identificar “os tipos de vulnerabilidades surgidos ou agravados pelo evento, a partir das informações declaradas 

pelos impactados” se pauta na base de dados do Cadastro Integrado107.  

Essas repercussões são sentidas, por exemplo, no PG005 (“Programa de Proteção Social”), que foi pensado 

justamente para atender a demanda de atenção especial e prioritária para pessoas, famílias e grupos sociais em 

situação de vulnerabilidade, e que utiliza o Mapa de Vulnerabilidade como base. 

A Fundação Renova afirma adotar um conceito de vulnerabilidade social sob a ótica dos direitos humanos, 

ampliando o previsto na Cláusula 21, parágrafo quarto do TTAC ao considerar como vulneráveis 

“...indivíduos que declarem ter renda per capita igual ou inferior a meio salário 

mínimo e que possuam em sua composição mulheres chefes de família, pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, crianças ou adolescentes ou gestantes lactantes. 

Também são consideradas em situação de vulnerabilidade social as famílias que 

estejam passando por situações que afetem sua resiliência e capacidade de agir, à 

limitação de acesso à serviços públicos essenciais, pessoas em situação de grave 

doença terminal, vítimas de violência doméstica e/ou comunitária, pessoas com 

histórico de uso e abuso de álcool e drogas e que sofreram deslocamento físico em 

razão do desastre...”108. 

A própria lógica do PG001 em campanhas, por si só, é incongruente com a adoção de critérios de priorização 

de vulnerabilidades. Conforme apresentado, havia, conforme informações da Fundação Renova com data de corte 

30/04/2019, 22.365 manifestações de cadastro relativos à Fase 02 aguardando análise e tratamento, sem ter 

sido dada qualquer atenção ao fato de que, em meio desse contingente de solicitações, certamente há um 

relevante número de pessoas vulneráveis. Adicionalmente, esta informa haver 2.788 manifestações referentes 

a etapa do cadastro emergencial e 1.877 do cadastro integral em status de a cadastrar (item 2.1.3.2.2). 

Cabe ressaltar que, a partir dos critérios adotados pela Fundação Renova na definição do conceito de 

vulnerabilidade pela perspectiva dos direitos humanos, não é possível obter uma estimativa do quantitativo de 

                                                
que atuam em situação de riscos e desastres no desenvolvimento de ações de preparação, prevenção, resposta e recuperação. 

Para tanto, prevê que crianças, adolescentes e idosos devem gozar de proteção integral, independentemente da amplitude do 

desastre, de prioridade absoluta e devem ter as suas particularidades levadas em consideração.  Diretrizes básicas que vem 

sendo reiteradamente ignoradas pela Fundação Renova na prática, conforme pontuado acima, em claro desrespeito à todos 

esses diplomas normativos, ao Protocolo, ao TTAC e ao TAC Gov. 

107 FUNDAÇÃO RENOVA. Mapa de Vulnerabilidade Social: Nota Metodológica.  

108 Fundação Renova, 17 de abril de 2019. Ofício SEQ1887/GJU/2018. Resposta ao Ofício GIN 047/03-2019 enviado pela 

Ramboll. Relatório de Direitos Humanos da Fundação Renova. 
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famílias vulneráveis pelos seus bancos de dados109. Adicionalmente, houve grandes dificuldades técnicas para 

extrair dos bancos de dados o quantitativo de famílias vulneráveis integrando renda (meio salário mínimo) e 

presença de mulher chefe de família, idosos, menores de 18 anos e deficientes. Sublinha-se que tais dificuldades 

enfrentadas consubstanciam as limitações e restrições de acesso e análise dos dados e informações (item 

2.1.2.1). 

Segundo dados extraídos do SGS com data de corte de 02/06/2019, há 25.214 famílias vulneráveis, 

considerando os critérios de presença de mulher, menores de 18 anos, deficientes e idosos. Ainda, se tomarmos 

como base os dados contidos no “Mapa de Vulnerabilidade Social” (2017) da Fundação Renova, de que 65,8%, 

ou seja, 12.521, das famílias cadastradas foram consideradas vulneráveis110, é possível concluir que a situação 

de milhares de pessoas vulneráveis está subnotificada e subestimada no âmbito do PG001. Não foi possível obter 

dados sobre as demais hipóteses de vulnerabilidade previstas no conceito adotado pela Fundação Renova, do que 

se denota, novamente, as limitações do PG001 no tocante a identificação desses indivíduos para viabilizar o seu 

tratamento diferenciado. 

Ainda no esteio das limitações e indefinições com relação ao universo e condições de vulnerabilidade social, 

importante destacar as repercussões das limitações do PG001 sobre o PG021 (“Auxílio Financeiro Emergencial” - 

AFE), onde se estima que 1.878 famílias consideradas vulneráveis em 2017 pelo “Mapa de Vulnerabilidade Social” 

da Fundação Renova não estejam recebendo o  Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), conforme dados obtidos 

em 30/04/2019111.  

Não tendo sido devidamente identificadas no PG001, tampouco consideradas para fins de busca ativa, tais 

famílias estão excluídas do auxílio, muito embora sejam reconhecidamente (pela própria Fundação Renova) 

vulneráveis socialmente. Enquanto medida de proteção social, o AFE deveria ser garantido de imediato para as 

famílias consideradas em situação de vulnerabilidade, como medida essencial ao processo de reparação integral 

(Cláusula 25, Parágrafo único e Cláusula 27, do TTAC).   

Ainda a esse respeito, a Fundação Renova, mediante sua Política de Direitos Humanos, o qual criou o Grupo 

de Trabalho Interdisciplinar na Fundação, analisa casos de vulnerabilidade social e, conforme a elegibilidade, 

solicita prioridade de atendimento junto aos demais programas socioeconômicos.  

Em relatório apresentado em 17 de abril de 2019112, são apresentados dados de manifestações recebidas 

sobre “privação financeira”; doença grave, “conflito familiar”; moradia; acesso aos equipamentos públicos; saúde 

mental; acesso ao trabalho; “grupo vulnerável previsto em lei; violência doméstica e segurança alimentar, 

totalizando 1.559 casos. Cumpre registrar, no entanto, que não é possível obter esses dados diretamente do 

SGS, do que se infere a impossibilidade de avaliá-los adequadamente, bem como de realizar o devido 

monitoramento das ações da Fundação Renova no que diz respeito ao tratamento dessas situações. Ainda 

segundo esse relatório, dos 1.559 casos, a FR alega ter adotado 270 ações de atendimento (17,3%), sendo: (i) 

25 por meio de distribuição de cestas básicas; (ii) 112 de indenização por dano geral; (iii) 93 de indenização 

por não acesso água; (iv) 40 com recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).  

Como se pode ver, todos os encaminhamentos feitos referem-se a ações de cunho pecuniário, não havendo 

dados sobre ações já realizadas de priorização do atendimento desses casos ou o encaminhamento dos 

manifestantes para outras medidas de remediação, como aquelas que deveriam estar incluídas no PG014 e o 

PG005. Igualmente relevante destacar que o endereçamento das questões relativas a meios de vida e 

                                                
109 Não encontrava-se disponível o critério gestante lactante, de natureza quantitativa, e todos os demais de natureza qualitativa 

- situações que afetem sua resiliência e capacidade de agir, limitação de acesso à serviços públicos essenciais, pessoas em 

situação de grave doença terminal, vítimas de violência doméstica e/ou comunitária, pessoas com histórico de uso e abuso de 

álcool e drogas e que sofreram deslocamento físico. 

110 Esses mapas foram desenvolvidos no ano de 2017 pela Fundação Renova com base nos dados do PG001. 

111 Essa estimativa foi obtida diminuindo o número de AFEs concedidos por município (data de corte de 30/4/2019) pelo número 

respectivo de famílias vulneráveis apresentada em 2017.  

112 Fundação Renova, 17 de abril de 2019. Ofício SEQ1887/GJU/2018. Resposta ao Ofício GIN 047/03-2019 enviado pela 

Ramboll. Relatório de Direitos Humanos da Fundação Renova. 
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vulnerabilidade social requerem uma abordagem sistêmica e integrada113, o que não se observa a partir do arranjo 

e formato de implementação dos programas da FR. Não há, também, a previsão de que essas informações sobre 

vulnerabilidades sejam consideradas para parametrização e desenho dos programas socioeconômicos. 

 

2.1.6.1.6 Conceito de “núcleo familiar” e falta de dinamicidade do Cadastro 

“eu sempre trabalhei, indo pro rio, fazendo quentinha pra fora costurando, vendendo 

fruta quando tinha o quintal, eu tinha o meu dinheiro, era pouco mas era meu. Na 

hora de fazer o cadastro ficou tudo junto com o marido, ele falou tudo e eu agora 

sou dependente, mas eu não sou. Não acho justo, a gente vive junto mas eu quero 

a liberdade que eu tinha.” (Atingida, Barra Longa)  

Como já mencionado, uma dinâmica do PG001 que vulnerabiliza, particularmente, as mulheres atingidas, é 

a forma como questionário do cadastro é aplicada, visto que cabe ao responsável pelo núcleo familiar relatar 

todas as informações dos demais membros da família114. Esse desenho do programa ratifica as relações de 

dependência e sobremaneira desigualdades de gênero, além de invisibilizar (não reconhecer) trabalhos das 

mulheres que sejam autônomos aos de seus companheiros no processo de reparação em decorrência da perda 

de atividade econômica. 

Como reconhecido na NT nº 29/2018, essa lógica de cadastros por núcleo familiar também é fomentadora 

de inseguranças intrafamiliares, uma vez que não resta esclarecido como se considera, ou não, a renda de cada 

um dos membros da família, tampouco são consideradas situações de rendas independentes dentro de um mesmo 

núcleo familiar.  

Em razão desse cenário, foram feitas recomendações conjuntas da Defensoria Pública do Espírito Santo, do 

Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, 1/11/2018, a fim de revisitar esse procedimento de 

cadastro, inclusive no sentido de serem respeitadas as múltiplas formas de organização e arranjo das famílias, 

deixando a seu critério informar seu representante e composição, e de se assegurar a escuta individualizada de 

cada componente, de modo a mitigar os efeitos da congregação dos dados, das relações de dependência e a 

invisibilização do trabalho das mulheres115. 

Ainda nesse ponto, a forma de compreensão do conceito de “núcleo familiar” pela Fundação Renova também 

deixa de considerar a dinamicidade das relações familiares, na medida em que produz um retrato estático dos 

indivíduos e das relações estabelecidas na família considerada cadastrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Twigg, J., Greig, B. 2001. Sustainable livelihoods and Vulnerability to Disaster. Hazard Research. Centre. Disaster 

Management Working Paper. 18p. 

114 Conforme Recomendação Conjunta nº 10/2018 da Defensoria Pública do Espírito Santo, do Ministério Público Federal e da 

Defensoria Pública da União de 1/11/2018.  

115 RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DPES, DPU e MPF, Recomendações 12 e 13.  
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Em razão disso, a NT nº 32/2019 ponta para a falta de dinamicidade do modelo de cadastramento por núcleo 

familiar, incompatível com as constantes mudanças da vida familiar e das relações sociais, dado que “o 

pertencimento a um núcleo familiar não pode ser estático e o cadastro deve possibilitar que qualquer alteração 

no estado da pessoa, capaz de retirá-la da condição de componente do núcleo familiar (na condição de 

dependente, por exemplo), permita a sua inclusão na condição ‘IMPACTADO’ principal, nos termos já mencionados 

da Cláusula 1ª”.  

Essa falta de dinamicidade faz com que o cadastro seja uma “fotografia” dos danos sofridos por um grupo 

familiar, mas não um diagnóstico efetivo, integral e dinâmico, o que é fundamental para uma reparação integral 

do desastre.  

 

2.1.6.1.7 Centralidade do atingido, transparência e participação 

“no cadastro eu estou como pescador, mas eu plantava também e trabalhava uma 

terra de meia, a mulher vendia salgados lá no lago no fim de semana e feriado, 

quando era preciso eu fazia serviço na extração de areia, nada disso está no cadastro, 

porque a pessoa me disse que pra ser reconhecido eu tinha de escolher um serviço 

e que como pescador ainda podia ser, mas tenho de comprovar, o que é muito difícil 

nessas bandas. Hoje estou doente, sem conseguir às vezes ser atendido, tendo que 

tomar remédio pra pressão e com dor no peito porque nunca sei como vai ser o dia 

seguinte” (Atingido, Rio Doce).  

Conforme colocamos anteriormente na evolução dos documentos relativamente à reparação integral, muito 

embora o TTAC já tivesse tratado em diversas passagens sobre participação social (à exemplo, a Cláusula 11), o 

TAC Gov prevê expressamente como princípios gerais a efetiva participação das pessoas atingidas na criação, 

discussão, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e ações (Cláusula Segunda, I), bem como  a 

restauração das condições de vida das pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão (Cláusula 

Segunda, II). Essas previsões são complementadas pelos Princípios Norteadores do Eixo Socioeconômico do 

Aditivo ao TAP, que coloca expressamente a centralidade das pessoas atingidas como eixo norteador de todas as 

atividades e medidas a serem adotadas (item 2.1.5.3).  

Essas disposições devem ser interpretadas à luz do que dispõem o “Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos” (Artigo 25) e a “Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (Artigo 23) no sentido de que os 

titulares do direito à participação devem ter garantidos o seu pleno envolvimento e poder de influência sobre 

processos decisórios que afetem a sua esfera de direitos (OHCHR, 2015, parágrafo 9). Para tanto, o direito à 

participação deve: (i) ter previsão expressa em lei116; (ii) conter informações devem ser disponibilizadas de 

forma transparente, tempestiva, prática e acessível a pessoas vulneráveis (incluindo pessoas analfabetas ou que 

não dominem o idioma corrente); (iii) dispor de mecanismos de participação devem ser não discriminatórios, 

inclusivos e desenvolvidos para que grupos vulneráveis possam participar com igual oportunidade; (iv) assegurar 

que decisões significativas, incluindo decisões relativas à alocação de recursos, são tomadas a partir da consulta 

e do engajamento popular; (v) assegurar que processos de participação e consulta são precedidos do 

empoderamento e da construção de capacidades de indivíduos e comunidades; e (vi) assegurar que a negativa 

de participação deve ser passível de questionamento administrativo e judicial. 

Com relação à participação de pessoas atingidas no processo de remediação por violações de direitos 

humanos, Conectas aponta: 

“De acordo com o direito internacional dos direitos humanos, indivíduos que sofrem 

graves violações não devem ser vistos apenas como receptores de medidas de 

reparação, devendo também participar ativamente da criação, avaliação e operação 

desses mecanismos. Isso é particularmente importante em casos de violações de 

direitos humanos cometidas por empresas, tendo em vista a necessidade de 

                                                
116 No caso, como o mecanismo de remediação foi instituído por meio de acordos, deve-se reconhecer que a participação 

deve ter previsão expressa nesses documentos, que é o caso do Aditivo ao TAP e o TAC Governança. 
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equilibrar as assimetrias existentes entre elas e as pessoas atingidas. É importante, 

ainda, que a participação ocorra antes mesmo do início da implementação das 

medidas de reparação, para que as partes apontem conjuntamente qual será o 

modelo de reparação adotado. Portanto, às pessoas atingidas deve ser dada a 

oportunidade de efetivamente influenciar a concepção e execução dos processos de 

remediação e de determinar quais medidas são adequadas para reparar toda a gama 

de danos por elas sofridos. Para que essa participação seja livre e informada, 

comunidades atingidas também devem ter pleno acesso a informações relevantes 

sobre os danos por elas sofridos, mecanismos de reparação disponíveis, bem como 

sobre todos os recursos jurídicos, médicos e psicológicos existentes”117.  

Todavia, segundo informações da Fundação Renova em sua proposta de escopo para PG001, não há qualquer 

indicação de consulta ou mecanismos de participação e integração dos atingidos na concepção e/ou 

operacionalização do Cadastro Emergencial ou Integrado, indicando-se, apenas, que os conceitos aplicáveis foram 

propostos a partir de referências nacionais, como o Censo Demográfico (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) e o Cadastro Único do Governo Federal (MDS - Ministério de Desenvolvimento Social)118.  

Também no quadro “Histórico de Engajamento com Stakeholders”, a Fundação Renova indica que a 

participação das “Comissões de Atingidos” se limita a: participação em reuniões com a presença de membros da 

Comissão de Atingidos de Mariana; participação do grupo de trabalho entre Caritas, Comissão dos Atingidos e 

MP, relativo ao processo de revisão do Formulário Integrado; e Respostas técnicas a questionamentos 

formalizados119. Não se aponta, contudo, qualquer tipo de interação atinente à elaboração do escopo, desenho, 

critérios ou metodologia de levantamento e cadastramento. 

Também nesse sentido, segundo relatório do GESTA: 

“Em contraste às recomendações já apontadas na literatura internacional sobre 

desastres, o cadastro emergencial fora realizado de forma unilateral pelas empresas, 

sem qualquer participação dos atingidos quanto à elaboração da proposta e sua 

metodologia. Observa-se que o mesmo procedimento é replicado quanto ao Cadastro 

Integrado que se apresenta como formulário de pesquisa pronto e acabado em que 

se prevê apenas a validação do questionário preenchido pelo respondente120.”  

Essa também foi a constatação da Conectas acerca dos procedimentos reparatórios do caso Rio Doce, ao 

concluir que que as comunidades atingidas não participaram de forma efetiva da concepção das medidas de 

reparação e continuam às margens dos processos de implementação e fiscalização121.  

Tem-se, portanto, que o PG001 está sendo aplicado a partir de formulário que segue o modelo de cadastro 

utilizado pelos programas do governo federal, utilizando-se de categorias estanques não aderentes às múltiplas 

                                                
117 CONECTAS. Transparência, participação, responsabilização e reparação: uma proposta de reforma de governança para a 

remediação do desastre do Rio Doce  de Abril de 2018 https://www.conectas.org/wp/wp-

content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf, p. 10.  

118 Importante destacar que o formulário do Cadastro Integrado e sua metodologia de aplicação foram construídos por 

profissionais especializados e contou com a participação de equipes que integram a Casa Civil, Ministério de Desenvolvimento 

Social, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Defensoria Pública da União e representantes dos governos dos 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Adicionalmente, foram realizadas consultas aos Programas Socioeconômicos da 

Fundação Renova para identificação das principais necessidades de informação. (PROGRAMA CADASTRO, FUNDAÇÃO RENOVA, 

2018, P. 11) 

119 FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, p. 14.    

120 GESTA, 2016, p. 75 

121 CONECTAS. Transparência, participação, responsabilização e reparação: uma proposta de reforma de governança para a 

remediação do desastre do Rio Doce  de Abril de 2018 https://www.conectas.org/wp/wp-

content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf 

https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf
https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf
https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf
https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/POLICY_PAPER_V5_DIGITAL.pdf
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realidades dos territórios e tampouco à dinamicidade das relações sociais estabelecidas. Conforme pontuado pela 

NT nº 32/2019: 

“[V]ia de regra, os atingidos e as atingidas não conseguem ‘se enxergar’ no processo 

de Cadastro que tem sido conduzido pela Fundação Renova. Assim, pois, os atingidos 

sofreram múltiplos danos e, portanto, não é adequado e suficiente classificá-los em 

uma única caixinha/categoria: ex. pescadora atingida ou agricultora atingida ou 

comerciante atingida”. 

A NT nº 32/2019 também conclui que ambos os modelos de cadastro falham na tarefa de “diagnosticar o 

dano a partir da lógica da centralidade do atingido, com participação e controle social, na delimitação da reparação 

integral.” Portanto, às pessoas atingidas não é oportunizada a participação e a capacidade de influenciar de forma 

efetiva no processo decisório a respeito dos critérios de elegibilidade para a inclusão no PG001, em violação aos 

seus direitos de participação e informação. 

Por fim, não só na elaboração do processo de levantamento e cadastramento e das suas regras, mas a 

participação do atingido no próprio PG001 é limitada quanto ao ponto já da pré-elegibilidade e da restrição de 

um devido processo de cadastro, que preveja efetivas oportunidades de participação e colaboração com o próprio 

diagnóstico de resultado desse processo. Esse ponto será melhor desenvolvido adiante, no item 2.1.6.2.2.   

 

2.1.6.2 Metodologia e operacionalização  

2.1.6.2.1 Da inadequação do uso de “campanhas” no PG001 

A noção de “campanhas” aparece já como uma questão problemática na NT nº 29/2018, que critica a lentidão 

e a falta de transparência no processo de levantamento e cadastramento de pessoas e famílias, que acarretaria 

inseguranças e disputas nos territórios. Segundo a CTOS, a Fundação Renova teria dificuldade em lidar com a 

dimensão do número de manifestações e solicitações ao PG001 e em dar retorno tempestivo e de clara 

compreensão aos solicitantes.  

De fato, a utilização do critério de campanhas não parece se justificar uma estratégia adequada para o 

levantamento e cadastramento dos impactados. Essa noção de “campanhas” é oposta à continuidade na prestação 

do serviço de identificação de pessoas e danos sofridos. Evidências empíricas indicam que os limites/transições 

entre as fases de reparação pós desastre (aliviar, reparação inicial, reparação e desenvolvimento122) são 

difusos/mesclados sendo definidos pelo progresso gerado no processo reparatório123. Sendo assim, o PG001 

corresponde ao processo inicial de mobilização comunitária para compreender os acontecimentos (levantamento) 

e se engajar em níveis de decisões acerca das formas de enfrentar e superar os danos e impactos vivenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Segundo classificação definida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

123 Contreras, D. 2016. Fuzzy Boundaries Between Post-Disaster Phases: The Case of L´Aquila, Italy. Interational 

Journal of Disaster Risk Science. p.277-292. 
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Não há razão aparente ou mesmo técnico-logística que justifique o levantamento e cadastramento dos 

atingidos no formato de campanhas. O adequado seria um processo, permanente e contínuo, especialmente para 

o melhor endereçamento dos casos de vulnerabilidade, que como veremos a seguir precisam ser priorizados. 

Para a devida priorização destes casos, há a necessidade que o PG001 seja um processo permanente 

e ininterrupto, que tenha critérios claros de priorização, finalização, avaliação dos procedimentos, 

feedback e acompanhamento de casos difíceis, além do monitoramento. O uso de um procedimento de 

campanhas fraciona o processo, restringe o direito dos atingidos de participar do PG001 e dificulta a estes o 

acesso aos demais programas e ações de reparação. 

Em que pese a escala geográfica do trabalho e sua complexidade sejam variáveis reais e desafiadoras, as 

lições aprendidas internacionalmente apontam para adoção do enfoque participativo, do planejamento à 

implementação dos programas reparatórios, e ao invés de campanhas sequenciadas, desenha-se e realiza-se 

séries de avaliações rápidas seguidas de avaliações mais detalhadas sobre os danos e necessidades dos 

atingidos124.     

 

2.1.6.2.2 Descabimento da análise de elegibilidade prévia  

 

“Negaram para o meu pai fazer o cadastro porque ele é aposentado. Disseram que 

ele não sofreu foi atingido porque é aposentado. É verdade, ele é aposentado, mas 

ele tinha uma roça que agora não presta mais porque a água do rio é que banhava, 

ele pescava e agora nós não come mais o peixe e ele ia com os netos se banhar no 

rio e agora está tudo com medo. Ele não pode fazer o cadastro, acho que pensam 

que ele quer uma vantagem, mas não é isso. ele sofre, ficou doente, era um homem 

forte que cedo estava na enxada. Ele vendia as frutas, as folhas, a abóbora, a 

melancia, era um dinheiro a mais. As vezes até vendia um peixinho, mas se não 

vendia, comia. Agora ele não tem mais esse dinheirinho e tem despesa com remédio, 

com comida, mas eles falam que ele não é atingido, falam que os problemas de saúde 

ele deve cuidar no posto. Acho que a tristeza vai acabar com ele...”(Atingida, 

Mascarenhas)  

Ponto muito reforçado na NT nº 32/2019 e um dos principais problemas metodológicos identificados no 

PG001 é o que diz respeito ao procedimento de “Avaliação de Elegibilidade ao cadastro”, identificado no 

fluxograma logo após a primeira solicitação, antes mesmo da inclusão no PG001 (Figura 2.1-4): 

Figura 2.1-4: Fluxo de atendimento do PG001125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o já mencionado “Manual de Procedimentos para Tratamento de Manifestações para Novos 

Cadastros”, essa análise prévia de elegibilidade é feita a partir, unicamente, dos relatos feitos via manifestação 

                                                
124 USAID, 2004. Participatory Planning Guide for Post-Disaster Reconstruction. 22p.  

125 Fonte: PG-001-Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados, p. 25. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

87 

nos canais de relacionamento. Os profissionais encarregados de receber esses relatos são treinados para escutar 

as narrativas e identificar a sua subsunção a uma lista pré-definida e fechada de danos, essencialmente materiais, 

que decorre de uma interpretação restritiva das cláusulas do TTAC, além de outras restrições que não encontram 

embasamento no termo (como mencionado nos itens anteriores, ou seja, danos relacionados à água, saúde, 

comunidades tradicionais e danos morais).   

Caso o atendente entenda que o relato não se subsume a uma das situações de elegibilidade ou veicule 

alguma das restrições pré-definidas, o manifestante será considerado sumariamente inelegível. Não há, nos 

procedimentos, qualquer previsão de que essa decisão deverá ser fundamentada, tampouco que ao atingido se 

assegure algum tipo de impugnação ou recurso.  

Apenas em março de 2019, a Fundação Renova passou a reportar mediante solicitação da CTOS, embasado 

pela NT nº 32/2019, o número de inelegíveis nessa etapa de cadastramento prévio, o que perfez, segundo os 

seus dados, a um total de 1.779 inelegíveis no qual os motivos afrontam a Cláusula 01 do TTAC126.  

Esse proceder, como o filtro de elegibilidade prévia, inviabiliza a reparação integral ao (i) restringir, 

sumariamente, a participação do atingido e o registro de seu relato para fins de acesso e parametrização dos 

mecanismos de remediação e (ii) promover um procedimento que deixa de observar parâmetros mínimos de 

devido processo legal, porquanto o atingido não tem acesso às razões que levaram ao indeferimento de seu 

cadastro e tampouco pode impugná-las.  

Com relação ao primeiro ponto, é necessário que se consolide, como premissa para a busca pela reparação 

integral, que todos os atingidos possuem um direito de se cadastrar que precede a análise de sua elegibilidade 

para outros mecanismos reparatórios127.  

Em razão desse filtro de elegibilidade prévia, informações essenciais quanto aos danos sofridos por pessoas 

consideradas inelegíveis de acordo com os critérios acima elencados ficam de fora do registro do cadastro e, 

portanto, não servem de base para o desenvolvimento dos demais programas da Fundação Renova. Importante 

ressaltar, como já aqui firmado, que as restrições impostas ao cadastramento não se justificam sequer a partir 

do texto do TTAC, porém menos ainda após a celebração do TAP e do TAC Gov, que estabelecem claramente a 

necessidade de se realizar um diagnóstico de danos socioeconômicos a auxiliar a parametrização da reparação. 

Restringir o PG001, portanto, é ignorar a adequada interpretação e a evolução dessas tratativas.  

Nesses termos o PG001 não deve ter sob a sua responsabilidade a avaliação de danos e por conseguinte a 

adoção de critérios de elegibilidade para os demais programas, notadamente aqueles referentes a reparação e 

proteção social e de saúde: PIM, AFE, PG005, PG0014, dentre outros. 

Sendo assim, vê-se que uma premissa essencial a ser observada na definição do escopo e no procedimento 

do PG001 é a de que o objetivo do programa é a coleta de informações necessárias para embasar medidas de 

reparação integral e que os atingidos e atingidas têm um direito de se cadastrar, antes mesmo da verificação de 

sua elegibilidade para a reparação, análise esta cujo embasamento deve residir, justamente, nas informações 

obtidas no processo de levantamento  e diagnóstico. Somente permitindo o amplo cadastramento é que se 

permite uma verdadeira escuta dos relatos dos/as atingidos/as, o que é central para os procedimentos 

reparatórios tal como previsto no TAP, seu respectivo Aditivo e no TAC Gov.  

Vê-se, portanto, que o PG001 da Fundação Renova não deveria focar apenas em um banco de dados, 

“servindo também para criar elementos capazes de captar o conjunto dos impactos/danos sociais, culturais e 

econômicos sofridos pela população atingida pelo Desastre.” (CTOS, 2019, p. 9). Nesse sentido, o PG001 da 

Fundação Renova serve como porta de entrada para todos os programas socioeconômicos desenvolvidos, sendo 

                                                
126 Conforme apontado no item 2.1.3 do presente relatório 

127 A NT 29 também indica que “ponto importante é aquele que trata da necessidade de se cadastrar todos(as) os(as) 

atingidos(as) antes de sua verificação de elegibilidade, na medida em que esta análise deve ser fase específica e posterior à 

entrada da pessoa no cadastro” (NT 29, p. 5). A necessidade de cadastro independentemente de posterior avaliação de 

elegibilidade para a reparação atende ao prescrito no TTAC, complementado pelo TAP, TAP-Aditivo e TAC-Gov. 
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que a declaração de inelegibilidade impede, na prática o acesso das pessoas atingidas aos mecanismos de 

remediação. 

De outra parte, retomando-se as diretrizes próprias do direito à remediação, tem-se como uma das mais 

fundamentais previsões a respeito o fato de que se deve assegurar às vítimas de violações de direitos humanos 

o acesso igualitário e efetivo à justiça, bem como o acesso às informações relevantes atinentes a tais violações 

e aos mecanismos reparatórios (Princípios VII e VIII, ONU, 2006). Essa garantia de acesso é prevista de forma 

ampla, compreendendo o acesso a todos os meios judiciais e não judiciais disponíveis, e pressupõe a eliminação 

de inconvenientes do seu uso pelas vítimas. Prevê, também, que todos os procedimentos devem observar 

parâmetros internacionais de devido processo legal, igualdade e imparcialidade (Princípio XI, parágrafo 23). 

Nesses termos, um filtro de elegibilidade prévia, baseada em critérios que não são embasados nos termos 

acordados entre os atores envolvidos e que no qual o atingido não possui oportunidades de contraditório, 

certamente viola esses parâmetros de acesso à justiça e devido processo mencionados. O contraditório, como 

se sabe, pressupõe a prolação de uma decisão fundamentada, o que não ocorre nessa etapa do processo, quando 

então o manifestante recebe, unicamente, uma carta absolutamente informando-o genericamente sobre a 

rejeição de seu cadastro. Não há qualquer possibilidade de impugnação devidamente sistematizada, quanto mais 

a que permita ao atingido produzir provas e manifestar-se adequadamente a respeito dessa negativa.  

Em suma, o PG001 realizado pela Fundação Renova, além de constituir um dos programas de remediação 

do desastre do Rio Doce, é também a porta de entrada para a participação das pessoas atingidas em todos os 

demais programas implementados pela Fundação. Em razão disso, a existência de um juízo de elegibilidade prévio 

sumário, sem contraditório ou fundamentação, acaba por negar às pessoas atingidas qualquer possibilidade 

efetiva de remediação dos seus danos. 

 

2.1.6.2.3 Linguagem, formato, aplicação e comprovação  

“eu me senti mal fazendo o cadastro, fizeram perguntas que não entendi porque, um 

monte de perguntas sobre a minha vida e depois a moça voltou com muita coisa para 

eu confirmar que concordava, aí eu disse que não sabia, que muita coisa que eu falei 

não estava ali. Fiquei sem saber e acabei assinando pois achei que era uma forma 

de resolver tudo logo, mas até agora nada foi resolvido...” (Atingido, Regência)   

 

A despeito das previsões já discutidas acerca do PG001 no âmbito do TTAC, a conformação e 

procedimentalização deste programa foi conduzida pela Fundação Renova utilizando-se de uma interpretação 

restritiva do acordo, que também deixa de considerar as transações que se seguiram. Isso é especialmente 

verdade no tocante (i) à linguagem e conteúdo do formulário de cadastramento; (ii) à restrição de seu 

preenchimento a hipóteses pré-estabelecidas; e (iii) à forma aplicação e de comprovação documental das 

informações inseridas. Por oportuno, não se pretende aqui exaurir a necessária análise pormenorizada da 

integralidade do formulário e de todos os aspectos atinentes a sua aplicação, mas somente apontar questões 

particularmente sensíveis, relacionando-as ao paradigma de reparação integral. 

Assim sendo, quanto à linguagem e conteúdo do formulário, sabe-se que o cadastramento está sendo 

aplicado a partir de formulário que segue o modelo de cadastro utilizado pelos programas do governo federal, 

não tendo os/as atingidos/as participado de sua elaboração. Isso faz com que, como já dito, os/as atingidos/as 

não se reconheçam nos resultados apurados. São recorrentes, por exemplos, relatos que destacam a dificuldade 

de compreensão de algumas das questões colocadas, o que incide diretamente no conteúdo das respostas. Da 

mesma forma, é recorrente a incompreensão sobre questionamentos alheios a necessidade de identificação dos 

danos vividos e que enquanto tal geram desconfiança, como questões acerca de patrimônio situados fora da área 

do desastre, por exemplo. Considerando que o formulário não foi discutido previamente com as comunidades, 

contrariando a condicionante de participação social prevista no TTAC e reforçada no TAC Gov, e, que os/as 

atingidos/a apenas no momento da coleta de dados  tomam conhecimento de seu conteúdo, fica excluída qualquer 

possibilidade de controle social, condição fundamental para o reconhecimento de direitos e das condições de 

reparação. 
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Quanto à restrição do preenchimento a hipóteses pré-estabelecidas, chama a atenção no formulário 

a ausência de detalhamento (e impossibilidade de preenchimento de forma discursiva) acerca de outras atividades 

produtivas relativas às cadeias próprias do território, como, por exemplo, a cadeia da pesca, bem como um 

conjunto de atividades marcadas pela informalidade. Além disso, embora o formulário tenha por objetivo registrar 

os danos ocorridos, não há nele nenhum dispositivo que permita avaliar a importância e as consequência daquele 

dano na vida do atingido. Ademais, como já dito, permanece difusa a informação sobre a participação das 

mulheres com renda independente de sua participação na renda familiar, situação que tem sido alvo de inúmeros 

questionamentos e merecedora de estudo específico.    

Soma-se ao conjunto de questões até aqui enunciadas a proposta de “unidade” presente no modelo do 

formulário de cadastramento, onde a diversidade territorial não é contemplada. Trata-se de um cadastro único 

para toda a região, independente de suas especificidades. É importante ressaltar que as pessoas e as 

comunidades não estão expostas da mesma forma ao desastre e que possuem condições diferenciadas de 

enfrentar as consequências daí advindas. Ou seja, ignorar a diversidade socioeconômica do território atingido é 

desprezar a possibilidade de aumento das condições de vulnerabilidade de alguns grupos sociais ali presentes.  A 

ausência de participação engajada neste contexto tem contribuído para que o levantamento e cadastramento 

seja resultado da construção prévia de uma “tipologia” de pessoas, sem a possibilidade de adequação à realidade 

local. São inúmeros e recorrentes os relatos que expressam a dificuldade de reconhecimento prévio e a posteriori 

dos atingidos/as. Uma das situações mais relatadas na região remete a presença das artesãs, cadastradas como 

lavadeiras e das pessoas com mais de uma atividade cadastradas como “biscate” (bico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista da aplicação do cadastro, tem-se que este deveria ser um processo participativo, de 

efetiva escuta e de acolhimento, premissa para um levantamento integral, efetivo e dinâmico dos danos.  Verifica-

se, contudo, que em razão do extenso formulário, o procedimento de aplicação dura cerca de três horas, o que 

acarreta desgaste e dificuldade de memorizar, articular e informar todas as perdas e danos sofridos128. Com isso, 

instaura-se também um ambiente de pressão, desconfiança e insegurança, o que é reforçado pelo tempo de 

espera entre a realização do cadastro e o acesso ao processo de reparação dos danos. Esse tempo é marcado 

pela escassez de devolutivas para as demandas encaminhadas, pela geração de conflitos129 e pela experiência de 

vulnerabilidades130.  

Finalmente, há dificuldades atinentes à comprovação dos danos relatados, que são aferidos essencialmente 

mediante evidências documentais pré-estabelecidas, ignorando-se a possibilidade expressa de auto declaração, 

prevista na Cláusula 21 do TTAC. Deixa-se de lado, também, às dificuldades de acesso a documentação atinente 

à patrimônio e as informalidade dos modos de vida. Como afirmado pelo relatório do GESTA, “a ausência de 

                                                
128 GESTA, 2016, p. 13 e 65. 

129 “A lama não trouxe só sujeira, trouxe a inimizade entre vizinhos, trouxe a desconfiança e a traição”, (relato de um atingido, 

pescador, Povoação). 

130 “Já se passaram dois anos e nada aconteceu e nem sabemos onde buscar amparo, eu antes vivia a minha pobreza com 

dignidade, tinha meu trabalho, pagava meus compromissos, agora dependo da bondade alheia, dependo de correr atrás da 

caridade, de cesta básica, da ajuda de um parente ou vizinho” (relato de uma atingida, lavadeira, Baixo Guandu). 
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documentação jamais pode constituir critério para elegibilidade dos sujeitos à reparação, o que esvazia as práticas 

de priorização e/ou obstinação no registro de documentos”. 

Em termos de devido processo legal, há evidente restrição ao contraditório ao se impedir a produção da 

prova oral, além da ampla defesa, porquanto a exigência de documentação durante o cadastro e a forma pouco 

informada de prestação de informações pode acarretar na produção de provas desfavoráveis aos atingidos131, 

sem que estes tenham a assessoria necessária durante esse procedimento.  

 

2.1.6.2.4 Falta de fundamentação em caso de inelegibilidade 

“eu fiz o cadastro, mas respondi um tanto de coisa e depois de um tempão me 

disseram que não sou Atingido, que meu impacto é indireto, que tenho de esperar 

um programa para melhorar minha condição. Aqui eu pescava, na minha janela 

vendia minhas hortaliças que eu plantava numa terra mais acolá de herança da minha 

mãe, pouca coisa. Agora, não tenho pra quem vender nem peixe nem hortaliça e 

também não quero vender porque se eu tenho medo de comer, não posso querer 

que alguém coma. Está tudo condenado. Eu lhe digo que demorei a sentir na vida 

que era Atingida, só de uns tempos pra cá comecei a entender que esse crime 

destruiu a vida de nós todos e lhe pergunto: porque sou indireto se tudo que 

aconteceu desmantelou minha vida? Pode me explicar, porque o pessoal da Renova 

só diz que o meu impacto é indireto e que não tenho direito, que só posso participar 

de programa e nem sei que é isso de programa. E não é só comigo não, tem gente 

que até tinha mais do que eu e está igual” (Atingida, São Mateus).  

Prosseguindo-se na análise da metodologia aplicada no PG001, tem-se que Fundação Renova aplica dois 

principais filtros que definem a elegibilidade e/ou inelegibilidade do manifestante, a saber: (i) no momento da 

manifestação (conforme item 2.1.6.2.2) e; (ii) na elaboração do “Parecer de Avaliação de Impacto” ao final do 

processo de cadastramento.  

Se a análise de elegibilidade prévia é feita de forma sumária e sem fundamentação, o “Parecer de Avaliação 

de Impacto”, o qual conclui sobre a existência ou inexistência de “impactos” a partir do contexto do atingido e de 

uma análise realizada pela Fundação Renova, também não traz informações mais claras sobre as razões de 

indeferimento do cadastramento, mesmo após todo o procedimento ter sido realizado.  

  

                                                
131 GESTA, 2016, p. 28. 
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Nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem analisado o inteiro teor dos pareceres 

que concluíram para inexistência de “impacto”. A respeito dessas análises, a Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo destaca as seguintes observações para as avaliações de consistência realizadas (Tabela 2.1-11): 

Tabela 2.1-11: Resultados preliminares de avaliação dos pareceres de avaliação de impacto enquanto instrumento de 

elegibilidade para o PG001. 

Avaliação do Parecer de Avaliação de 

Impacto pela DPES  

Principais observações dos defensores à 

conclusão do Parecer 

● Ausência de fundamentação 
● Prejudicada em virtude da ausência de 

informações no parecer 

● Insuficiência de fundamentação 

● Reconhece o dano, mas diz que não é 

objeto do estudo do PG001; 

 

● Não houve manifestação sobre a perda do 

lazer; 

 

● Não considera a renda advinda do 

artesanato e sobre o lazer; 

 

● Fundamentou apenas com base na 

distância do imóvel em relação ao rio; 

 

● A fundamentação do parecer se resume a 

afirmar que os danos relatados não são 

objeto do programa de cadastramento. 

Nenhuma questão foi enfrentada de forma 

concreta; 

 

● Ausência de informações sobre a atividade 

econômica. Inversão do ônus da prova ao 

atingido, que não conseguiu explicar o seu 

dano. Não houve avaliação do relato de 

problema de saúde.  

Fonte: Defensoria Pública do Espírito Santo – documento preliminar 

Ressalta-se que ambas informações de inelegibilidade, e seus motivos, não se encontram disponíveis pelo 

SGS, tampouco sistematizados para fins de auditoria e avaliação em tempo adequado para adoção de medidas 

corretivas. 

Ademais, o resultado acerca dessa análise é informado por meio de uma carta de elegibilidade enviada pela 

Fundação Renova, que tem como objetivo comunicar se, após preenchimento do formulário, o relato foi 

considerado como “impacto” indireto; “impacto” indireto ou inelegível. Entretanto, como aponta a Defensoria, as 

cartas de “Impacto Indireto” e “Inelegibilidade” são idênticas (PG001: Anexo IV), muito embora devam 
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comunicar encaminhamentos diversos132. Falta-lhes, em todos os modelos, clareza de linguagem e informações 

fundamentais para que seus recipientes compreendam a fundamentação e as consequências dessa avaliação para 

fins de acesso (ou restrição de) aos programas socioeconômicos.  

A Defensoria continua em sua análise que:  

“Uma vez classificado como ‘inelegível’ o atingido tem seu Parecer de Avaliação de 

Impacto setado [inserido] com “Inexistência de Impacto Direto” e esta situação tem 

forte influência no andar dos procedimentos dos programas da Fundação Renova.  

É importante frisar que entre os problemas destacados nas cartas de elegibilidade 

destaca-se o de não ser fornecida a fundamentação para a classificação do atingido 

como inelegível, impactado indireto e impactado direto.  

É fundamental que as cartas de elegibilidade sejam acompanhadas de fundamentação, 

pois uma vez que o atingido a receba possa ter plena ciência dos motivos que levaram 

a sua classificação. Não oferecer esta fundamentação é retirar do atingido o direito de 

contra resposta.  

Em segundo, é importante que o atingido seja informado sobre as possibilidades de 

ação após sua classificação e sobre os efeitos que a atual classificação irá gerar a este 

atingido. Cumpre dizer que esta Defensoria Pública já recebeu relatos de atingidos que, 

há mais de 1 ano classificado como inexistência de impacto/inelegível, não possuía 

informação sobre o que tal classificação significa e qual seria a consequência de tal.  

Nesses casos, os atingidos esperavam ser inseridos nos programas socioeconômicos 

da Fundação Renova, porém internamente seu ‘cadastro’ estava parado e não aptos 

para tais programas, deixando assim o atingido em uma espera eterna. O atingido sem 

informação não consegue exercer contra resposta, muitos dos cadastrados na 

Fundação Renova que entraram em contato com a DPES discordam da análise contida 

no Parecer de Avaliação de Impacto.” 

Percebe-se, novamente, uma violação ao devido processo legal desses/as atingidos/as, a quem é negado o 

acesso à informação sobre as razões da negativa de seu cadastramento, o que lhes impede de exercer 

devidamente o seu direito ao contraditório, contestando ou impugnando em outras instâncias a avaliação 

unilateralmente realizada pela Fundação Renova.  

A fundamentação é o que garante a higidez técnica e o controle social desse procedimento, o que é 

fundamental para sua legitimidade jurídica e social. Viola-se, também a necessária transparência com a qual esse 

processo tem de ser conduzido, na medida em que os/as atingidos/as não conseguem entender as consequências 

das decisões tomadas, desconhecendo qual os desdobramentos e atitudes a serem tomadas ao receber dita carta. 

Finalmente, é de se ressaltar que não há qualquer instância ou procedimento de se recorrer a essas negativas, o 

que permitiria um efetivo exercício do devido processo e um melhor controle da atuação da Fundação Renova 

nessa etapa por ela instaurada, a qual acaba funcionando como uma importante barreira de acesso aos programas 

socioeconômicos, além de uma forma de invisibilização dos relatos a ela dirigidos.  

 

2.1.6.2.5 Tempo de atendimento às solicitações de atualizações e correções 

Outro ponto frequentemente destacado pela CTOS e pelo CIF, bem como por outros órgãos envolvidos nos 

procedimentos reparatórios, o procedimento de cadastro apresenta uma inexplicável demora para atendimento 

                                                
132 Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo: Procedimento nº 83580662; Portaria NUDAM/RIO DOCE nº 12/2018 . 

Relatório Preliminar.  
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de solicitações, para a realização em si do procedimento, para envio de informações ao longo desse interregno 

aos/às atingidos/as e, ainda, para atendimento às solicitações de atualizações e correções.  

Sobre a demora no atendimento às solicitações, já se comentou acerca da inadequação dos formatos de 

campanhas, assim como o fato de que, desde janeiro de 2018, o programa de cadastro encontra-se, 

injustificadamente, paralisado.  

Seguindo-se, portanto, para o atendimento às solicitações de atualização e revisão, observa-se que há dois 

principais períodos para atendimento as solicitações para atualização ao cadastro: (i) Até 20 dias para 3.350 

solicitações (60%); (ii) Mais de 160 dias para 911 das solicitações (16,3%). Os municípios localizados no Baixo 

Rio Doce e na Foz são os que apresentam maiores demandas por atualização do cadastro. As solicitações de 

atualização ao cadastro que apresentaram tempo de atendimento de 21 a 160 dias totalizam 1.326 (23,7%) do 

total de solicitações registradas no SGS (Tabela 2.1-12).  

Tabela 2.1-12: Tempo de atendimento para solicitações de atualização do cadastro por território da Bacia do Rio Doce 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do SGS - "Canais de Relacionamento" (“Filtro 327”) 

Com relação ao tempo de atendimento a correções solicitadas ao PG001 observações maiores demanda 

nos municípios localizados no médio, baixo e foz do Rio Doce, sendo que 3.981 (cerca de 43%) foram atendidos 

no prazo de até 20 dias e 2.985 (32%) em mais de 160 dias. As solicitações que foram atendidas entre 21 a 160 

dias totalizam 2.335 (25%) (Tabela 2.-13). 
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Tabela 2.1-13: Tempo de atendimento para correções de atualização do cadastro por território da Bacia do Rio Doce 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do SGS - "Canais de Relacionamento" (“Filtro 327”) 

Ressalta-se que segundo a Lei de Acesso à Informação o prazo definido para retorno aos atendimentos é de 

até 20 dias. O acesso aos motivos de solicitações de atualização e correção ao cadastro não se encontram 

disponíveis no SGS, e tampouco a Fundação Renova comunica por meio de seus relatórios de monitoramento. 

Adicionalmente, não se tem o registro da coleta do feedback do solicitante com relação ao nível de satisfação 

frente à sua demanda original de atualização, bem como os casos que se encontram com status “em aberto” -

aguardando atendimento pela Fundação Renova. 

Diante esses resultados, há o recurso da Ouvidoria (PG006) para que os atingidos que aguardam por muito 

tempo ou não estejam satisfeitos com o tempo de espera possam apresentar seus relatos. A esse respeito, a 

Fundação alega que os maiores atrasos ocorrem em manifestações relativas ao Cadastro, ao PIM e ao AFE133. 

Isso porque: 

“Há um acúmulo de manifestações, diante do grande volume de informações 

tratadas no bojo desses programas, considerando a sensibilidade dos temas tratados 

e, ainda, que em vários momentos ainda não tínhamos as respostas finais e/ou 

adequadas para resolução dos questionamentos dos impactados. Desta forma, é 

natural o surgimento de questionamentos mais frequentes - principalmente no que se 

refere a prazo e qualidade no atendimento”134 

Segundo o relatório trimestral de status dos programas, submetido pela Fundação Renova ao CIF em 

29/04/2019135:
 

“A finalização das manifestações tem relação direta com o retorno que os 

Programas oferecem a Ouvidoria. Atualmente os maiores ofensores do prazo da 

Ouvidoria são os Programas de Cadastro, PIM e AFE. A média de retorno destas 

manifestações no período acumulado é de 120 dias contra os 20 dias de prazo que a 

Ouvidoria tem para atender as manifestações”. 

Esse parecer aponta para a probabilidade de que os danos causados pela falta de acesso à informação sejam 

danos severos em escala, isto é, atinjam pessoas vulneráveis, ameacem sua vida ou saúde ou impeçam o 

atendimento às suas necessidades básicas136 

 

                                                
133 Ramboll e FGV, junho de 2019. Parecer técnico conjunto - Pilar Ouvidoria do Programa de Diálogo, Comunicação e 

Participação Social (PG06) da Fundação Renova. 61p.  

134 Ofício nº 3483/2019, pg. 08. 

135 Fundação Renova, PG 006 FM-GPR-001, Novembro-2019, pg. 59 

136 The Danish Institute for Human Rights, 2016, pg. 71. 
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2.1.6.3 Dinâmica territorial pós desastre e danos decorrentes do processo de reparação 

“a gente sente que a comunidade aqui cresceu muito depois do desastre, eu não 

sei dizer por que, mas sei que agora está tudo muito mais difícil. A gente não tem 

a vida resolvida, não consegue viver como era antes, não consegue pescar, sem 

peixe pra comer,  está sem dinheiro pras contas e ainda tem dificuldade pra 

conseguir vaga na escola pro menino, vaga no posto pra se tratar, tem de ir a 

Linhares pra conseguir documento pra provar alguma coisa pra Renova. A gente 

aqui perdeu a certeza de vida”. (Atingido, Povoação) 

“as casas aqui trincaram, racharam e a renova só reconhece as que estão em 

situação de risco, mas são muitos os casos. A cidade foi invadida por veículos 

grandes e pesados sem que as ruas tivessem estrutura pra isso, ficamos aqui 

acuados, foi poluição no ar, ruído e casas rachando e nem todos conseguiram pelos 

menos se cadastrar para ser avaliado”. (Atingida, Barra Longa)  

Como visto, a insuficiência em termos conceituais e metodológicos do PG001 repercute em uma série de 

processos de remediação que são fundamentais à realização da reparação integral no desastre do Rio Doce. Nesse 

sentido, e partindo-se da compreensão de que o PG001 não pode ser um simples banco de dados, a análise dos 

dados acerca da renda dos atingidos demonstra lacunas de informações e limitações dos procedimentos adotados, 

que são incapazes de mapear, de forma integral e dinâmica, os danos socioeconômicos que continuam sendo 

experimentados pelos/as atingidos/as em decorrência do desastre.  

Com relação aos rendimentos dos atingidos, foi extraído do banco do Cadastro Integrado que havia 15.081 

famílias com renda per capita menor que R$ 440,00 antes do desastre e, para depois do desastre esse número 

passou para 21.057, indicando um aumento na ordem de 40%.   

Já no âmbito do SGS, tem-se que do total de 69.326 registros de manifestação para o PG001, apenas 

17.149 (24,7%) apresentam a informação de renda antes e depois do rompimento da Barragem do Fundão. 

Desse conjunto de manifestações, as informações de renda, antes e depois, para as mulheres cadastradas, 

indicam que houve um aumento de 890 mulheres (14,7%) que passaram a gerar até meio salário mínimo depois 

do desastre. Em contraparte, houve uma queda do grupo de mulheres (680) na geração de renda de até um 

salário mínimo (Figura 2.1-5).  

 

A fim de identificar o movimento exato de perda ou ganho de renda, necessita-se explorar o banco de dados 

bruto, tal como realizar uma exploração temporal: 

Figura 2.1-5: Distribuição das classes de renda antes e depois da tragédia par mulheres (direita) e homens (esquerda)137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Fonte: Banco de dados do SGS - "Canais de Relacionamento" (“Filtro 327”) 
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Com relação aos homens, o Figura 2.1-5 aponta para aumentos no número de pessoas para as classes de 

renda de nenhum salário (23), até meio salário (1062) e até um salário mínimo (305). Em contraparte, houve 

diminuição na geração de renda para as classes de até três salários (336), até dez salários (924) e maior que 

dez salários mínimo (130).   

Os dados de rendimento médio de famílias cadastradas para os municípios mapeados no âmbito do Programa 

de Proteção Social (PG005)138 indicam uma variação média de -51,6% (geral famílias) e -66,6% (famílias 

pobres139) quando comparado o período anterior e posterior ao rompimento da barragem do Fundão. 

Em termos absolutos, o rendimento médio geral das famílias passou de R$2.014,60 para R$826,06 enquanto 

para as famílias pobres a variação média foi de R$ 1.504,52 para R$433,84 (Tabela 2.1-14). Ademais, apresenta-

se a variação no desvio padrão a partir dos valores médios para 42 municípios, que indica uma homogeneização, 

isto é, uma redução da dispersão dos valores após o desastre, que antes se encontravam mais dispersos 

(heterogêneos). 

Tabela 2.1-14: Média e desvio padrão da Renda das famílias (geral e pobres) - 

Antes e depois do desastre 

    Antes Depois 

Renda famílias - 

geral 

Média R$2.014,60 R$826,06 

Desvio padrão R$1.803,61 R$282,28 

Renda famílias - 

pobres 

Média R$1.504,52 R$433,84 

Desvio padrão R$641,64 R$138,14 

Fonte: Banco de dados do SGS - "Canais de Relacionamento" (“Filtro 327”) 

Este movimento pode ser ilustrado pelos gráficos de dispersão que mostram uma tendência de redução da 

renda e homogeneização (menor dispersão) dos rendimentos médios das famílias. Nota-se, ainda, que tal 

movimento é ainda mais crítico no que tange às famílias pobres (e, portanto, mais vulneráveis) (Figura 2.1-6 e 

7). 

  

                                                
138 O PG 005 elaborou os mapas de vulnerabilidade social para 42 municípios a partir de dados do cadastro no ano de 2017.  

139 Por família pobre tem sido adotado os critérios de vulnerabilidade social: renda de meio salário mínimo, presença de crianças, 

deficientes e idosos.  
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Figura 2.1-6: Gráfico de dispersão dos rendimentos médios de famílias cadastradas pobres - 

Antes e depois do desastre140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1-7: Gráfico de dispersão dos rendimentos médios de famílias cadastradas (geral) - Antes e 

depois do desastre141. 

Os dados acima sugerem que: (i) houve empobrecimento das famílias, medido pelas variações negativas 

dos rendimentos médios antes e depois da tragédia, tanto para mulheres quanto homens; e (ii) houve uma 

diminuição e homogeneização nas variações e distribuições dos rendimentos médios familiares, com destaque 

para famílias pobres 

Com intuito de elucidar uma possível hipótese, ainda preliminar, para a compreensão da dinâmica 

apresentada acima pelos dados, buscou-se analisar os dados do AFE. Nisso, indaga-se sobre a possibilidade de 

impacto do AFE na diminuição da dispersão (homogeneização) da renda e redução das médias dos rendimentos 

                                                
140 Fonte: Mapas de Vulnerabilidade Social desenvolvidas pelo PG005 – Proteção Social 

141 Fonte: Mapas de Vulnerabilidade Social desenvolvidas pelo PG005 – Proteção Social 
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das famílias. Assim, a Fundação Renova apresenta as seguintes variações ocorridas antes e depois do rompimento 

da barragem do Fundão para os atingidos que se encontram como titulares do AFE142 (Figura 2.1-8). 

Figura 2.1-8: Distribuição das classes de rendimentos antes do “Evento” e no momento da realização do “cadastro” pela 

Fundação Renova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Anexo 2: Caracterização do público 

do Auxílio Financeiro Emergencial.   

A priori, observa-se que se confirmam as lacunas de informações no banco do cadastro com relação ao 

rendimento, antes e principalmente após a tragédia, dado o montante de atingidos acerca dos quais não há 

informações. Ademais, alude-se à possibilidade de confirmação quanto às tendências de diminuição nos 

rendimentos médios mensais para todas as classes de renda apresentadas. A hipótese de que tal movimento 

teria decorrência pela situação pós-desastre, e sua homogeneização derivada do AFE, ainda é preliminar, e 

necessita aprofundada, pelo o que se faz necessário, mais uma vez, o acesso integral aos dados brutos do 

Cadastro, tal como de outros programas de assistência social. 

A Fundação Renova aponta que os auxílios financeiros emergenciais pagos pelo AFE mudaram a configuração 

de rendimentos observados no Cadastro Integrado do público. Para isso, menciona que as principais faixas de 

rendimento antes do rompimento eram de R$500,00 a R$999,99 (18,1%) e de R$1.000,00 a R$1.499,99 

(12,7%), com 36,9% constando como “sem informação” (36,9%). Já as principais faixas de rendimento dos 

titulares do programa do AFE são de R$1.500,00 a R$1.999,99 (54,3%), de R$1.000,00 a R$1.499,99 (37,5%) 

e de R$2.000,00 a R$2.499,99 (7,6%). Assim, a Figura 2.1-9 traça a comparação entre rendimento anterior ao 

desastre e rendimento dos titulares do AFE em termos percentuais.  

  

                                                
142 Fundação Renova, outubro de 2018. Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Anexo 2: Caracterização do 

público do Auxílio Financeiro Emergencial.   
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Figura 2.1-9: Comparação entre as classes de rendimento com a concessão do AFE e os rendimentos antes da tragédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Anexo 2: Caracterização do 

público do Auxílio Financeiro Emergencial. 

O papel do AFE, medida de natureza de proteção social, segundo as boas práticas internacionais de 

atendimento pós-desastre, é remunerar os/as atingidos/as com um salário mínimo mensal acrescido de 20% por 

dependente e mais uma cesta básica143. O auxílio se configura como uma medida importante para mitigar o 

empobrecimento dos atingidos decorrente do rompimento da barragem do Fundão. Porém, algumas ponderações 

devem ser feitas:  

● A caracterização e comparação entre rendimentos médios anteriores à tragédia versus a prestação dos 

AFEs para pessoas acima de 10 anos foi realizada para apenas a primeira e segunda campanha do 

Cadastro Integrado; 

● Não é claro o quanto a afirmação feita pela Fundação Renova, com relação ao rendimento antes da 

tragédia e aos AFEs concedidos, segue o pressuposto de comparabilidade entre as mesmas 

pessoas/famílias. A variabilidade desses dados entre famílias e territórios deve ser levada em 

consideração. A esse ponto sublinha-se o impacto das lacunas de informações sobre rendimento no 

Cadastro Integral, bem como uma compreensão sobre os motivos de tais lacunas e a definição de uma 

estratégia para endereçamento dessa questão; 

● Conforme visto no item 2.1.6.1.3 há elementos que indicam uma estimativa de 1.878 famílias pobres 

que não estejam recebendo AFE e, portanto, não são consideradas na avaliação realizada pela Fundação 

Renova; 

● É preciso considerar o efeito da homogeneização dos rendimentos médios a partir das variações ocorridas 

após a tragédia bem como da concessão do AFE, em especial, para famílias que apresentavam 

rendimentos médios entre as classes de R$2.000,00 a mais de 10 salários e que apresentavam alguma 

dependência de economias baseadas no extrativismo; 

● As análises de rendimento familiar, incluindo as realizadas pela Ramboll e FVG no âmbito desse dossiê, 

foram coletadas pontualmente, não apresentando condições de verificar a dinâmica temporal e espacial 

dos rendimentos familiares. O tratamento e avaliação são ainda preliminares, mas já indicam possíveis 

hipóteses e um panorama de empobrecimento pós desastre; 

                                                
143 Parágrafo Único da Cláusula 138 do TTAC.  
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● Assim, o PG001 se apresenta como um instrumento pouco efetivo para o pleno atendimento da: (i) 

CLÁUSULA 07: monitoramento dos impactos e das ações corretivas, bem como prevenção de eventuais 

novos impactos; (ii) CLÁUSULA 28 - PARÁGRAFO ÚNICO: Será efetuado um monitoramento 

socioeconômico das famílias no âmbito específico dos PROGRAMAS; (iii) CLÁUSULA 194: Os PROGRAMAS 

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS deverão ser objeto de monitoramento, tanto para avaliação 

da sua efetividade como para se prevenir ou mitigar novos impactos decorrentes da própria execução 

desses PROGRAMAS. 

Portanto, no que diz respeito a contribuição do PG001 para a reparação integral das economias e rendimentos 

de famílias atingidas, em especial, de economias informais e baseadas em estratégias de pluriatividade dos meios 

de vida, as falhas na coleta de dados e lacunas identificadas impossibilita o efetivo monitoramento para a 

reparação integral. 

 

2.1.6.4 Análise preliminar da proposta de Fase 2 

Colocadas as considerações (ainda que não exaustivas) sobre o modelo atual do PG001, utilizado no 

“Cadastro Emergencial” e nas campanhas 1, 2 e 3 do “Cadastro Integrado”, cumpre indicar que, no início de 

2019, a Fundação Renova apresentou preliminarmente uma nova metodologia para a retomada do PG001 na sua 

chamada “Fase 2” ou seja, o levantamento e cadastro das manifestações a partir de 3 de janeiro de 2018 - que 

já somam por volta de 24 mil, ou seja, número próximo a todo já realizado na última etapa (Campanhas 1, 2 e 

3), conforme dados apresentados pela Fundação Renova (PPT, março 2019).  

 

Assim, cumpre analisar, ainda que preliminarmente, a proposta metodológica da Fase 2, para o que se adota 

como base os documentos até o momento disponibilizados pela Fundação Renova. São eles: 

• Arquivo em “Power Point” (PPT) de apresentação “Fase 2 do Cadastro e Monitoramento da Reparação” 

(março de 2019); 

• Detalhamento Metodológico da “Fase 2” do Cadastro Integrado (abril de 2019); 

• Cronograma da Fase 2 do Cadastro (abril de 2019); 

• Ofício da Fundação Renova de resposta “Aprimoramento do programa de cadastro” 

(OFI.NII.042019.6006-3 de 18/4/2019); 

• Ofício da Fundação Renova de resposta à Deliberação CIF n° 277, acerca do “Escopo do Programa de 

Levantamento e de Cadastro dos Impactados” (de OFI.NII.042019.6246 - de 24/05/2019). 

Sendo assim, por meio da análise preliminar dos documentos apresentados, é possível visualizar que a nova 

metodologia do PG001 se dará de acordo com o seguinte fluxograma, apresentado pela Fundação Renova em 

abril de 2019 (Figura 2.1-10): 
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Figura 2.1-10: Fluxo de atendimento, conceitual, apresentado pela Fundação Renova para a Fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NT nº 32/2019/CTOS-CIF, Power Point FR abril de 2019 p. 10 

O fluxograma, à luz da justificativa apresentada pela Fundação Renova, indica que os atendentes deverão 

adequar as narrativas a um “roteiro de perguntas semiestruturado”, que contará com “perguntas genéricas para 

que o potencial atingido possa relatar sua situação específica”144. Segundo o documento, esta etapa procura 

iniciar o processo de compreensão dos eventuais danos sofridos, já que “não haverá categorias entre as quais o 

indivíduo terá que se enquadrar. Ao contrário, as perguntas serão genéricas para que o potencial atingido possa 

relatar sua situação específica”. Além disso, sistema terá uma funcionalidade de geocodificação para identificar o 

local de moradia do atingido, e este será comunicado nesse primeiro contato do funcionamento de todo o processo 

reparatório. 

Sendo assim, a Fundação Renova alega que irá reformular o procedimento de pré-análise de elegibilidade já 

que todos os relatos que estejam ou não enquadrados nas categorias pré-definidas estariam contemplados para 

avaliação junto aos demais programas. O documento afirma que:  

“Nos casos em que o Grupo de Atividade, impactos e causas constarem enquanto 

uma pré categoria do sistema, o atendente irá assinalá-la. E nas ocasiões em que 

não houver, as informações serão registradas em campo aberto do sistema para uma 

pós categorização. Consequentemente, será possível compreender desde a primeira 

ligação do atingido, o potencial impacto por ele sofrido”. 

Não é possível ter certeza, no entanto, como e quando será realizada essa “pós categorização” e se estaria, 

de fato, superada a análise prévia de elegibilidade ao cadastro. Sobre este ponto específico, ainda que possam 

ter sido mitigado o uso das categorias pré-definidas nesta análise prévia, a CTOS concluiu, na NT nº 32/2019, 

que a nova metodologia mantém o juízo de elegibilidade prévio à inclusão das informações no Cadastro da 

Fundação Renova, bem como seus critérios (mantendo-se a inelegibilidade dos relatos considerados como 

“impactos indiretos” e danos imateriais, por exemplo). Diante disso, a CTOS formulou suas recomendações no 

sentido de ampliar o escopo do PG001 para incluir danos de outras naturezas que não apenas danos materiais e 

à atividade econômica, bem como de vedar a realização de um juízo de elegibilidade que seja prévio à inclusão 

no Cadastro, entre outras. Até o presente momento não há qualquer indicativo de que essas recomendações 

tenham sido devidamente incorporadas na “Fase 02.  

Ainda segundo a Fundação Renova, na etapa da “Solicitação do Cadastro” (manifestação) se permitirá colher 

dados sobre eventual necessidade de priorização de atendimento com base em regras de vulnerabilidade. No 

                                                
144 FUNDAÇÃO RENOVA, Detalhamento Metodológico. 2019 p. 6. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

102 

entanto, apesar alegadamente acolhida a análise de vulnerabilidade no primeiro contato, não foi apresentada 

qualquer informação de como será feita esta priorização e qual o tratamento especial que será dado aos casos 

identificados, fazendo com que a questão do tratamento adequado às situações de vulnerabilidade continue 

pendente de detalhamento nesta Fase 2.   

Na etapa de “Cadastro”, relacionada ao detalhamento e à produção das provas dos danos, está será realizada 

“preferencialmente por telefone”, quanto aos danos considerados previamente como elegíveis. Também, uma 

vez colhidos os dados “estes serão consolidados sistemicamente e uma cópia das informações será encaminhada 

às famílias em meio digital sempre que possível. Quando não possíveis, a Fundação Renova fará uma impressão 

dos documentos e seu envio por correio aos cadastrados.” (Detalhamento Metodológico, 2019 p. 8).  

Segundo a NT nº 32/2019, as etapas de avaliação socioeconômica referentes à antiga “Fase 1” (“indexação”; 

“mobilização” e “levantamento dos danos”) são substituídas por uma fase única de “Coleta de Informações” e por 

emissão de documentos comprobatórios por correio, portal web, apps ou CIA. Após essa etapa é feita uma 

primeira análise da elegibilidade ao cadastro (com enfoque principal em critérios “objetivos”, tais como “local de 

residência”, “local do dano”, “resultados de estudos” e “políticas indenizatórias”), prosseguindo-se o 

cadastramento dos considerados elegíveis ao cadastro, com a elaboração de pareceres acerca do dano individual. 

Essa nova forma de coleta de informações e documentos, em que pese a alegada agilidade que se busca 

conferir ao processo, parece ser bastante prejudicial aos atingidos, especialmente por três motivos: (i) pela 

impessoalidade e superficialidade inerentes a um levantamento de informações prioritariamente realizado via 

telefone, especialmente diante de situações tão complexas que dificilmente poderão ser captadas de forma 

adequada através de tal contato; (ii) por adicionar mais um entrave de comunicação entre atingidos e a Fundação 

Renova, com o implemento de uma barreira e distanciamento entre os envolvidos, prejudicando ainda mais um 

diálogo que já vem se desenvolvendo de forma bastante complicada; e (iii) por transferir para os atingidos um 

ônus ainda maior de comprovação de sua situação, na medida em que serão responsáveis por conseguirem 

encontrar meios de apresentação/entrega dos documentos para os atendentes que estarão em locais distantes. 

Não se encontra respaldo das experiências e lições empíricas de reparação pós-desastre que a abordagem da 

Fase 2 e suas ferramentas digitais sejam capazes de identificar e endereçar questões sociais, especialmente para 

aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, a eventuais analfabetos, as pessoas com dificuldade 

para lidar com novas tecnologias, aos idosos, aqueles que não possuem computadores em suas residências, 

dentre outros tantos aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a territorialidade, vemos que a Fundação Renova pretende adotar formas de georreferenciar a 

declaração de dano com base na ligação telefônica (“Elegibilidade Georreferenciada”), e reforça que serão 

considerados como danos apenas as situações de danos nos territórios escolhidos: 

“os sistemas que processam dados espaciais (sistema GEO) serão fundamentais, 

tendo em vista que os danos relatados serão localizados no território e parte das 

regras de elegibilidade dependerão, portanto, de análises espaciais, inclusive em 
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função das prováveis especificidades locais que serão defendidas por cada Comissão 

de Atingidos”145. 

É necessário reiterar, contudo, que a exclusiva utilização como critério de correlação entre dano e área de 

abrangência geográfica, é indevida, visto que viola as revisões já estipuladas pelo sistema CIF acerca dos 

territórios atingidos, além de deixar de lado a complexidade das territorialidades efetivamente atingidas e dos 

danos ocasionados, que não se encontram necessariamente circunscritos a espaços geográficos pré-definidos, o 

que realça a importância dos estudos e diagnósticos previstos na já analisada Cláusula 20 do TTAC. 

Não obstante, segundo a proposta de “Fase 2”, esse dado de georreferenciamento, além de colhido 

automaticamente, vai produzir também um relatório automático que será o “Parecer de Avaliação de Impactos”, 

no qual estarão contidos os fundamentos das análises para cada um dos indivíduos cadastrados e para cada um 

dos danos relatados.  

Segundo a Fundação Renova:  

“Definidas todas as hierarquias das informações, regras de impacto e correlação com 

os Programas reparatórios (reitera-se, debatidas nas esferas de Governança), o 

sistema processará as informações e chegará ao resultado tanto da avaliação 

de impacto quanto para facilitar a avaliação de elegibilidade dos Programas 

pertinentes”146 (grifo nosso).  

A automatização da elaboração do “Parecer de Avaliação de Impactos”, sem mecanismos claros de controle 

e dupla checagem das informações ali contidas, pode gerar um número muito alto de violações e irregularidades 

no reconhecimento do direito de reparação dos atingidos. Conclui-se, então que , apesar dos avanços (ao menos 

estimados) em termos de eliminação da pré-análise de elegibilidade e aumento de opções de comunicação e 

transparência, estes são colocados em xeque diante da possibilidade de um equacionamento digital e 

automatizado , em que variáveis matemáticas e algoritmos decretem a decisão mais importante de toda a etapa 

de cadastramento, qual seja, a verificação final de impacto em que confere à pessoa a condição de atingido ou 

atingida e, por isso, sujeito do direito de reparação integral. 

Tendo em vista, como já mencionado acima, que já não há procedimentos claros de contestação ou de 

impugnação aos pareceres negativos sobre o cadastramento (seja na atual pré-análise de elegibilidade, seja no 

parecer final negativo), a automatização desta análise tende a tornar o exercício do acesso à justiça, à informação 

e ao devido processo pelos manifestantes ao cadastro ainda mais dificultado. Afinal, as respostas continuarão 

padronizadas, além de não se ter clareza acerca dos procedimentos decisórios e informações levadas em 

consideração, o que inviabiliza o efetivo contraditório.  

Cumpre adicionar que, após a elaboração do “Parecer de Avaliação de Impactos”, produzido 

automaticamente, cada solicitante de cadastro terá retorno do resultado de sua análise que poderá ser (i) 

potencial impactado, com necessidade de Pesquisa Domiciliar, (ii) não impactado e (iii) impactado com 

direcionamento para programa. A Pesquisa Domiciliar envolve a ida da equipe de cadastramento até o local de 

residência da família para complementar as informações colhidas por telefone. 

A Fundação Renova para justificar o novo modelo elenca os seguintes benefícios147:   

• Execução em menor tempo: respostas mais ágeis (prazos por indivíduo); 

• Transparência: maior clareza quanto ao processo; 

• Participação social: os atingidos devem participar (TAC Gov); 

                                                
145 FUNDAÇÃO RENOVA, Detalhamento Metodológico, 2019 p. 9.  

146 FUNDAÇÃO RENOVA, Detalhamento Metodológico, 2019, p. 9. 

147 Detalhamento Metodológico, 2019 p. 4: 
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• Inclusivo [inclusão]: permitir diferenciações em função de especificidades territoriais e/ou individuais 

(acolhimento); 

• Avaliação dos impactos: a partir das informações geradas pelos demais programas, permitir uma 

interrelação sistêmica dos resultados, considerando a gradação no tempo e no espaço (avaliação por 

indivíduos); 

• Informações chave: produção de dados atualmente inexistentes (incluindo informações qualitativas); 

• Correção de erros: processo ágil e simplificado para correção de eventuais erros. 

Porém, não especifica em nenhum documento já divulgado como será a participação dos atingidos no 

processo, tampouco deixa claro como vai ampliar a transparência dos processos. A proposta é apresentada sem 

que tenha havido qualquer articulação com os representantes de pessoas atingidas, comitês ou assessorias 

técnicas, ou sequer com o sistema CIF. Não há qualquer indício de participação social nessa proposta de 

reformulação metodológica e nem de que essa participação será efetivamente possível ao longo da execução da 

Fase 02.   

Os ganhos que foram apresentados no relatório dizem muito mais respeito a uma lógica da análise dos dados 

do que necessariamente a adequação e aprimoramento metodológico incluindo a qualidade dos pareceres e das 

análises. Tanto a lógica do atendimento via telefone, quanto o uso de um software que automatize a elaboração 

do Parecer de Avaliação de Impactos, podem gerar danos irreparáveis do ponto de vista de direitos humanos e 

aprofundar as violações já consideradas no modelo atual.  

O cronograma apresentado em abril de 2019 previa como término da elaboração do novo modelo da fase 2 

a primeira quinzena de julho de 2019. Pronto o sistema, a Fundação Renova intenciona que todo o atendimento 

dos mais de 20 mil solicitantes após 3 de janeiro de 2018 se dê pelo novo modelo (Ofício, 18 de abril de 2019). 

Porém, até o presente momento a Fundação Renova não especificou mais informações sobre o novo modelo de 

cadastro, deixando à margem grande parte dos questionamentos já apontados pela CTOS nas Notas Técnicas 29 

e 32. 

A partir das considerações tecidas no ofício OFI.NII.042019.6246 de 24 de maio de 2019, vê-se que a 

Fundação Renova considera atendidas todas as recomendações firmadas pela CTOS no âmbito das notas técnicas 

nº 29/2018 (11 recomendações) e nº 32/2019 (14 recomendações mais 3 recomendações finais quanto ao prazo 

de cumprimento), sem, contudo, apresentar quaisquer alterações previstas para a Fase 2. 

Em algumas das respostas, a Fundação Renova indica que a Fase 2 vem com o objetivo de colmatar diversas 

das lacunas e inconsistências do modelo atual do PG001 e reforça, na sua resposta às recomendações 8 e 9 da 

NT 32, que “os documentos anexos ao OFI.NII.042019.6006-3, de 18 de abril de 2019 (aqui analisados), possuem 

essa finalidade” e que “novas necessidades serão discutidas no âmbito da execução do aprimoramento para 

a Fase 2 do Programa”, indicando que já expôs todas as informações que possui sobre o detalhamento da Fase 

2, prevista para implementação já no segundo semestre de 2019.  

Conforme apresentado no item 2.1.4, a Fundação Renova tem dificultado a agenda de trabalho da CTOS 

para revisão integral do escopo do PG001, mantendo a falta de elucidação sobre questões suscitadas na NT 29 e 

na NT 32, permanecendo na proposta enviada, apenas da Fase 2, questões já apontadas e que se mostram 

prejudiciais aos atingidos, em especial: (i) as limitações e inadequação do atendimento realizado via telefone; 

(ii) o não detalhamento a respeito da eliminação da análise prévia de elegibilidade; (iii) o não detalhamento 

sobre a implementação de mecanismos mais onerosos para os/as atingidos/as para apresentação de documentos  

e comprovação das situações relatadas; (iv) a falta de desenvolvimento metodológico para o procedimento de 

priorização, análise e encaminhamento das situações de vulnerabilidade; (v) o não detalhamento específico sobre 

a correlação efetuada entre danos e abrangência geográfica aos inelegíveis; (vi) os riscos e danos que podem 

ser ocasionados pela implementação de um mecanismo automatizado de análise das narrativas e das provas 

apresentadas pelos/as  atingidos/as, consistindo em um mecanismo que inverte a lógica da avaliação do dano de 

acordo com o caso concreto, dificulta a prestação de contas (accountability) acerca das decisões tomadas e deixa 

de observar regras inerentes ao devido processo legal; e (vii) a ausência de mecanismos efetivos de 

transparência e participação. 
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2.1.7 Recomendações 

Tendo em vista as premissas aqui colocadas, e considerando a não aprovação do escopo do PG001 pela 

CTOS e pelo CIF, assim como o que se encontra disposto na Cláusula 203 do TTAC, no tocante à revisão dos 

programas e o reconhecimento, pela Fundação Renova, da necessidade de revisitar o desenho e operacionalização 

do PG001 em sua proposta de Fase 2, apresentam-se, a seguir, algumas recomendações a serem imediatamente 

observadas com o propósito de adequar o escopo e metodologia do PG001 ao paradigma da reparação integral e 

aos ditames dos acordos firmados no caso Rio Doce. 

1) Acesso e transparência de dados: Conforme dificuldades expostas na Nota Metodológica e ao longo 

do presente dossiê, é necessário que a Fundação Renova reestruture os bancos de dados que armazenam 

os registros e levantamento dos/as atingidos/as, de forma a facilitar o acesso, manejo, extração e 

avaliação qualitativa e quantitativa desses dados. Ademais, o acesso ao banco do SGS deve ser facilitado 

por parte dos experts, sem a corrupção dos dados extraídos, e sem limitações referentes à filtros 

analíticos pré-definidos. Deve-se incorporar também o acesso à fundamentação dos deferimentos e 

indeferimentos de cadastro em formato de banco de dados brutos. Tal transparência é fundamental para 

que o cadastro possa ser efetivamente considerado um levantamento de danos atingidos e da realidade 

na Bacia do Rio Doce, bem como para que seja possível um monitoramento adequado do PG001 por parte 

dos representantes dos atingidos, do sistema CIF e dos experts; 

2) Implementação do programa, deliberações e documentos técnicos do sistema CIF: Tal como 

exposto na linha do tempo do Item 2.1.4 deste relatório, é preciso lançar luz aos descumprimentos, pela 

Fundação Renova, de diversas deliberações do CIF atinentes aos critérios de elegibilidade, abrangência 

territorial, escopo, metodologia e operacionalização do PG001, ao longo dos últimos anos, perfazendo um 

quadro de atrasos e contratempos que influem decisivamente na inefetividade do PG001, tanto em termos 

quantitativos quanto qualitativos;  

3) Adequação do escopo e objetivo do PG001 ao TTAC considerando-se o objetivo da reparação 

integral (Tac Gov): É imprescindível que todo o desenho e operacionalização do PG001, seja em sua 

Fase 1 ou 2 ou, ainda, após sua revisão ou repactuação, sejam orientados pelo paradigma da reparação 

integral, o que compreende mecanismos de remediação adequados, efetivos e céleres, com acesso à 

informação, que considerem a diversidade e a gravidade dos danos, não só na sua individualidade, mas 

também da perspectiva coletiva, de forma participativa e não discriminatória, observando os demais 

parâmetros aqui discutidos. Para tanto, o cadastro deve ser entendido, para todos os fins, como um 

diagnóstico integral, dinâmico e participativo, capaz de subsidiar todos os processos reparatórios, 

conforme dispõe a Cláusula 23 do TTAC. Há, nesse tocante, um direito dos/as atingidos/as de se 

cadastrar, reservando-se aos demais programas socioeconômicos as suas respectivas análises de 

elegibilidade. 

4) Impacto direto e indireto: Consoante a adequada interpretação já conferida às cláusulas do TTAC pela 

CTOS, é preciso deixar de lado tais categorias de impactos diretos e indiretos no bojo do PG001, por 

serem situações-tipo estanques incapazes de refletir a realidade dos danos sofridos pelos atingidos, 

reiterando-se que todos têm direito de serem cadastrados, cabendo uma análise de elegibilidade (calcada 

nos paradigmas de participação e centralidade do atingido e reparação integral) somente no âmbito dos 

programas socioeconômicos, devendo-se considerar todos os danos causados em decorrência do 

desastre;  

5) Danos imateriais: Não é adequada a interpretação que restringe o cadastramento apenas às perdas 

materiais e de atividade econômica, sendo necessário permitir o registro e tratamento aos danos 

imateriais, inclusive aqueles que atingem os modos de vida (Cláusula 01, II, “i” e “j” do TTAC) e condições 

de vida das pessoas atingidas (Cláusula Segunda, II do TAC Gov), como premissa para a adoção de 

medidas reparatórias condizentes com a diversidade de danos decorrentes do desastre (Cláusula 

Segunda, X do TAC Gov);    

 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

106 

6) Abrangência geográfica e territorialidades: Também não são adequadas abordagens que limitem 

geograficamente o cadastramento e que restrinjam o levantamento de danos e atingidos aos residentes 

ou que exerçam atividade econômica nos municípios previamente listados pelo TTAC, dado que o próprio 

acordo reconhece a insuficiência desse rol ao estipular a necessidade de estudos para identificação da 

totalidade da área atingida (Cláusula 20), o que é corroborado pela série de documentos técnicos do 

Sistema CIF que ampliam os territórios reconhecidamente atingidos;  

7) Danos à saúde: Não encontra qualquer embasamento a norma procedimental da Fundação Renova que, 

à revelia do TTAC, exclui do cadastro os relatos atinentes à danos à saúde física ou mental, o que impede 

que esses relatos integrem o diagnóstico socioeconômico, bem como que esses atingidos sejam 

devidamente encaminhados e tenham o seu atendimento e situação monitorados pela Fundação Renova, 

medida esta que se mostra essencial e urgente para a minimização ou mitigação dos impactos à saúde 

da população;  

8) Vulnerabilidades: É imprescindível e urgente que o PG001 comprove adotar mecanismos de busca ativa 

ou metodologias específicas para atendimento prioritário de grupos vulneráveis de qualquer tipo, 

considerando todas as previsões já trazidas nos acordos, nas notas técnicas e nas normas de direito 

internacional, considerando os impactos ainda mais severos do tempo e da demora na reparação para 

esses grupos;   

9) Núcleo familiar e dinamicidade: Reiteram-se, aqui, recomendações já direcionadas à Fundação 

Renova pelo CIF e pela Defensoria Pública do Espírito Santo, do Ministério Público Federal e da Defensoria 

Pública da União, no sentido de a Fundação Renova ter de comprovar que está assegurando o respeito 

às múltiplas formas de organização e arranjo das famílias, deixando a seu critério informar seu 

representante e composição, bem como que esteja garantindo a escuta individualizada de cada 

componente, de modo a mitigar os efeitos da congregação dos dados, das relações de dependência e a 

invisibilização do trabalho das mulheres; 

10) Participação social no PG001: Considerando as disposições do TTAC, TAP e TAC Gov sobre participação 

social e centralidade do/a atingido/a, é fundamental assegurar a participação dos/as atingidos/as na 

criação de critérios, parâmetros, metodologia e indicadores de monitoramento de qualquer dinâmica de 

cadastro, levantamento ou diagnóstico relativo ao desastre, sendo certo que a essência de todos os 

problemas apontados remonta a constatada falta de participação até o momento dos/as atingidos/as 

nesses processos;  

11) Inadequação do uso de campanhas: Como já apontado, a sistemática de campanhas é inadequada, 

posto que acarreta lentidão e falta de transparência, além de insegurança e disputas nos territórios;    

12) Elegibilidade prévia: Como enfatizado na NT nº 32/2019, o filtro de elegibilidade prévia do cadastro 

deve ser eliminado de pronto, posto que representa uma violação ao direito de acesso à justiça e ao 

contraditório do/a atingido/a, a quem deve ser assegurado o direito ao cadastro;  

13) Linguagem, formato, aplicação e comprovação: É necessária a revisitação do formulário de cadastro 

no tocante ao seu formato único, longo e a sua linguagem complexa, que se utiliza de categorias 

estanques e pré-estabelecidas, assim como a mudança nos procedimentos de aplicação e nas exigências 

de comprovação documental, que deixam de lado o direito dos/as atingidos/as de comprovar pela via da 

auto declaração os seus danos, consoante o quanto disposto na Cláusula 21 do TTAC;  

14) Fundamentação em caso de elegibilidade: Reiterando-se o descabimento de filtros de inelegibilidade 

do cadastro, aponta-se também a inadequação da comunicação por meio de cartas padronizadas, que 

deixam de detalhar as razões do indeferimento do cadastro, o que inviabiliza o exercício do contraditório 

pelo/a atingido/a, além de não serem previstos procedimentos e instâncias para que este possa impugnar 

ou recorrer desse indeferimento, do que se denota que todo o procedimento ocorre sem qualquer controle 

técnico ou social;  

15) Inadequação do tempo de resposta às solicitações de atualização e correção: Como já apontado 

na CTOS, o PG001 deve atender manifestações e solicitações de informações, atualizações e correções 
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dentro de prazos adequados, tomando-se por parâmetro, por exemplo, o prazo previsto pela Lei de 

Acesso à Informação de vinte dias para atendimento de solicitações; e 

16) Dinâmica territorial pós-desastre e danos decorrentes do processo de reparação: É importante 

que a condição de atingido/a seja reconhecida também no caso daqueles que experimentam situações 

de danos e perdas decorrentes de ações empreendidas pela Fundação Renova e demais empresas, no 

sentido de atender aos primeiros impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Cabe ao 

PG001 se estruturar, metodologicamente, para atender a essa necessidade de levantamento contínuo e 

dinâmico de danos.  

A respeito das mudanças procedimentais e metodológicas apresentadas pela Fundação Renova para Fase 2, 

verifica-se que as insuficiências acima apontadas resistem às alterações, tendo em vista que:  

A. Não se tem clareza quanto à eliminação da análise prévia de elegibilidade, porquanto a Fundação Renova 

fala em uma etapa de “pós categorização” dos relatos que não se encaixarem nas categorias prévias do 

sistema, não sendo possível saber como e quando essa análise e realizada, tampouco os critérios. Com 

isso, não é possível afirmar que as exclusões do cadastro de relatos que sejam considerados de “impactos 

indiretos”, danos imateriais, danos à saúde, e outros discutidos neste dossiê, deixarão de acontecer; 

B. Subsistem as limitações e inadequação do atendimento realizado via telefone, que podem criar uma 

barreira de distanciamento dos/as atingidos/s e um entrave comunicacional. São previstos mecanismos 

mais onerosos para os/as atingidos/as para apresentação de documentos e comprovação das situações 

relatadas, dada a priorização de atendimento por canais telefônicos e/ou digitais além de análise de 

impacto prévia à pesquisa domiciliar;  

C. Não há desenvolvimento metodológico para o procedimento de priorização, análise e encaminhamento 

das situações de vulnerabilidade;  

D. Continua sendo realizada uma indevida correlação entre danos e abrangência geográfica, não ficando 

clara qual a destinação desse dado especialmente quanto à inelegibilidade de possíveis atingidos;  

E. Não são considerados os riscos decorrentes da implementação de um mecanismo automatizado de análise 

das narrativas e das provas apresentadas pelos/as atingidos/as, o que pode inverter a lógica da avaliação 

do dano de acordo com o caso concreto, dificultar a accountability das decisões tomadas e deixar de 

observar regras inerentes ao devido processo legal;   

F. Não há mecanismos efetivos de transparência e participação; e  

G. São desconsideradas as recomendações para aperfeiçoamento da Fase 2 proposta pela CTOS nas NTs 29 

e 32, visto que consideradas atendidas sem quaisquer modificações nos pontos críticos apresentados.  

Realizadas as recomendações gerais e aquelas especificamente voltadas às mudanças propostas para a Fase 

2 pela Fundação Renova, enfatiza-se a necessidade de urgente e imediata retomada dos procedimentos de 

levantamento e de cadastro dos/as atingidos/as, ainda que simultaneamente aos processos de 

readequação de escopo, reformulação metodológica ou mesmo revisão e/ou repactuação do PG001. Considerando 

o longo tempo de espera para a conclusão do processo de seu reconhecimento e posterior encaminhamento aos 

programas, bem como o fato de que o cadastramento se encontra praticamente paralisado desde janeiro de 

2018, recomenda-se uma definição clara de um modelo de transição, a ser definido conjuntamente com a CTOS, 

observando-se as questões aqui trazidas. 

Ademais, tendo em vista as mudanças nas estruturas de governança e a urgente necessidade de 

fortalecimento da participação efetiva dos/as atingidos/as no processo de reconhecimento de danos e de 

formulação de mecanismos de reparação, algumas observações podem ser consolidadas para auxiliar os/as 

atingidos/as, suas respectivas assessorias técnicas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o CIF e suas CTs e 

a própria Fundação Renova na reformulação e repactuação de medidas voltadas ao levantamento e diagnóstico 

socioeconômico:  
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1) Necessidade de adaptação desses procedimentos de diagnóstico aos diferentes contextos 

socioeconômicos e culturais, com reconhecimento da diversidade territorial e das 

territorialidades;  

2) Possibilidade efetiva e participativa de se diagnosticar danos coletivos;  

3) Adoção de instrumentos participativos que permitam registrar a pluriatividade, a complexidade das 

relações que pautam o modo de vida da população atingida e o impacto dos danos sobre essa realidade, 

bem como o controle social por meio da participação engajada do atingido na definição de diretrizes, 

escolha dos instrumentos de pesquisa, acesso ao fluxo de informações e domínio sobre todas as ações 

previstas. Esse procedimento contribuirá para que o/a atingido/a, além de se sentir acolhido/a, possa 

contribuir com o registro de informações que sejam de fato importantes para a identificação e qualificação 

dos danos vividos;  

4) Uso de metodologia quali-quantitativa, que simultaneamente registre informações quantificáveis que 

orientem a reparação dos danos materiais e informações que expressem a importância e repercussão 

desses na vida das pessoas, observando seus efeitos sobre a saúde física e psicológica e sobre as relações 

socioeconômicas e culturais que orientam seus modos de vida; e  

5) Formulação, pelos/as próprios/as atingidos/as, de forma assessorada tecnicamente, de indicadores que 

possibilitem o acompanhamento sistemático e o monitoramento desse diagnóstico em termos 

substantivos e procedimentais.     
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2.2 DOSSIÊ PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL (PG006) 

Limites da Participação e Controle Social na Reparação dos Danos Causados pelo Rompimento da Barragem 

de Fundão na Bacia do Rio Doce – o instrumento Planos Territoriais Integrados. 

 

2.2.1 Sumário Executivo 

Os Planos Territoriais Integrados (PTI) foram os instrumentos apresentados pela Fundação Renova como 

solução à necessidade de aprimorar os níveis de participação e controle social exigidos pela Câmara Técnica de 

Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) do Comitê Interfederativo (CIF). 

Esses PTI's deveriam organizar os fluxos de participação, especialmente das pessoas atingidas, nos 

processos decisórios e no acompanhamento da gestão e da produção de resultados dos programas vinculados à 

realidade dos territórios, agrupados por similaridades geográficas e tipos de danos sofridos com o desastre do 

rompimento da barragem de Fundão.  

Independentemente de ações e processos paralelos emergidos com o protagonismo da Força-Tarefa dos 

Ministérios Públicos e Defensorias Públicas em reformar a governança da reparação dos danos do desastre da 

Samarco, a Fundação Renova, por força do acordo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) de 

02/03/2016, tem compromisso formal pelo desenvolvimento de comunicação e diálogo com as pessoas e 

organizações atingidas no território de modo a promover a participação e controle social efetivos. 

Sobre esta temática, um dos principais pontos críticos que limitam a efetividade da promoção da participação 

e do controle social em todos os programas, como institui o TTAC, é temporal. A Fundação Renova reconheceu 

que não promovia a participação dos atingidos nos programas a contento e investiu na construção e apresentação 

dos Planos Territoriais Integrados, apenas em junho/2018, como solução para o "pilar" de Diálogo, Participação 

e Controle Social do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG006). A CT-PDCS 

pediu mais detalhamentos e cronograma e, após recebê-los, aprovou o escopo deste pilar do programa. Contudo, 

até maio/2019, a implantação dos PTI’s não havia ultrapassado a primeira etapa, que seria a elaboração 

interna das prioridades programáticas em cada um dos seis território. Ou seja, a participação e o controle social 

com os públicos prioritários via os PTI's sequer foram iniciados nos territórios. Apenas uma ação piloto de “Sala 

de Integração” está sendo implementada no território Alto Rio Doce. 

Tal fato expõe o que seria a mais grave lacuna deste processo, que diz respeito à própria noção de 

participação social utilizada pela Fundação Renova para a concepção dos PTI’s. Esta noção, que não escala os 

degraus da participação para além da consulta e tem como objetivo referendar decisões já tomadas, não tem 

potencial para viabilizar a efetiva participação e controle social pelos atingidos, conforme os manuais clássicos da 

área preconizam. A própria concepção dos PTI’s, feitos a partir de dados secundários, tais como a percepção dos 

profissionais da equipe de diálogo e informações socioeconômicas oriundas do cadastro – ou seja, sem a 

participação dos atingidos – já evidencia a falha de conceito. Assim, até o momento, os PTI’s, como hoje se 

apresentam, são instrumento de gestão interna da Fundação Renova – mero mecanismo para estabelecer fluxos 

e processos de trabalho mais eficientes –e não da reparação integral participativa. 

Há outros pontos críticos que devem ser destacados, dentre eles:  

• falta de definição metodológica da implantação dos PTI's nos territórios, considerando também as 

especificidades de cada território (perfil populacional, perfil dos atingidos, dos danos do desastre e 

necessidades decorrentes, acessos das pessoas aos locais e mecanismos para participação, etc.); 

• atuação exclusivamente reativa a reivindicações, conflitos e manifestações diversas;  

• falta de descrição programática das estratégias e ações para vencer os desafios internos relatados pela 

Fundação Renova de fragmentação dos programas; 

• ausência de participação dos atingidos nas tomadas de decisão e mecanismos de controle sobre os 

mesmos; 
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• não validação das prioridades mapeadas por territórios e as consequentes relações com as 

necessidades e danos decorrentes do desastre da Samarco; 

• falta de recursos informacionais que possibilitem a promoção da participação social; 

• falta de indicadores e respectivo monitoramento que mensurem a qualidade de participação dos 

atingidos e organizações afins dentro do sistema de gestão dos programas.   

Assim, o PTI é um instrumento ainda imaturo e insuficiente como solução para ampliar a participação e o 

controle social. É implantado sem um princípio de equanimidade para os territórios, pois segue refém de vícios 

de uma cultura comunicativa herdada, pela Fundação Renova, da Samarco na fase emergencial do pós-desastre, 

quando as ações no território foram mais pautadas pela proteção da reputação de sua marca do que pela 

transparência, pelo estabelecimento da confiança, do acolhimento e das bases de colaboração exigidos em casos 

assim, inclusive pela magnitude do desastre. 

A participação exige ainda que organizações promotoras estejam abertas ao aprendizado, que valorizem 

mais a flexibilidade de adaptação às necessidades do processo de reparação e remediação do que a burocracia e 

o comando central. O que não tem sido a postura e estrutura da Fundação Renova, que atua de forma tecnicista 

e cujo poder centraliza-se no seu Conselho Curador e nos diversos intermediários das empresas mantenedoras 

responsáveis pelo rompimento, mais focadas nos seus interesses do que nos fins públicos, sociais e ambientais 

dessa reparação. 
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2.2.2 Introdução 

A participação das pessoas e comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão nas ações de 

reparação dos danos é um direito garantido nos acordos celebrados entre órgãos governamentais, de Justiça e 

empresas responsáveis pelo desastre, referenciada também em normas e literaturas nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, um dos 42 programas instituídos pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) 

trata justamente da Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social – o PG006. 

Ocorre que, desde que instituídas as instâncias de governança, pouco se avançou nas propostas para a 

promoção da participação social, mesmo com a homologação do Termo de Ajustamento de Conduta de 

Governança (TAC-Gov), que aprimora o processo de governança instituído pelo TTAC e determina a utilização de 

mecanismos de participação dos atingidos, como é o caso da instituição das Comissões de Atingidos e das 

Assessorias Técnicas Independentes.  

O que se verifica é que tais mecanismos não se refletem na prática. Além do fato de que as Assessorias 

Técnicas não foram contratadas até o momento, as pessoas e comunidades atingidas e os poderes públicos locais 

reclamam da ausência de informações, o que prejudica todo o processo participativo. Sobretudo as pessoas 

atingidas reclamam da dificuldade em serem ouvidas e acolhidas nas demandas que apresentam à Fundação 

Renova. 

Outro problema recorrente é o fornecimento de informações desencontradas no território, fomentado pela 

presença de diferentes técnicos de diversas áreas, que tratam tão somente dos programas aos quais estão 

vinculados. Isto demonstra uma desagregação dos programas, resultando na falta de transparência, de 

informação integral e de comunicação, o que dificulta sobremaneira a reparação integral, desencadeando a 

produção de novos danos. 

Diante de toda essa dificuldade e da insatisfação de pessoas e comunidades atingidas, conforme constatado 

pela própria equipe da Fundação Renova, no início de 2018, surge a proposta de elaboração e implementação 

dos Planos Territoriais Integrados.Com o objetivo de promover a gestão integrada das ações de reparação em 

cada território, vislumbram uma possível mudança no padrão de atendimento e na qualidade do processo de 

participação e controle social. 

A perspectiva territorializada de gestão dos programas de reparação, no entanto, para se viabilizar, deve ser 

construída com a participação direta das pessoas atingidas em todas as fases: na formulação dos programas, na 

sua validação, na sua implementação e no seu monitoramento.  

Este documento, ao situar o estágio da participação dos atingidos e atingidas no processo de reparação dos 

danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, faz uma crítica às ações já realizadas e em andamento 

e propõe parâmetros para o que deve ser feito, com vistas a garantir a efetivação desse direito.  

Para além desta breve Introdução, este dossiê divide-se em 5 seções. O segundo item resgata os parâmetros 

teóricos, institucionais e legais que permeiam a participação e controle social, dando o devido enfoque à realidade 

dos desastres. O terceiro trata dos acordos já firmados no âmbito da reparação da Bacia do Rio Doce, envolvendo 

os diversos atores sociais, desde os integrantes do sistema de justiça, passando pelo Poder Público, até as 

empresas causadoras dos danos, e que trazem consigo o viés participativo. Na quarta seção, busca-se resgatar 

o histórico dos processos participativos até então desenvolvidos. Os indicadores de monitoramento desenvolvidos 

pela Ramboll são tratados no quinto item. A última seção trata das críticas ao que está colocado e das 

recomendações para a promoção de um modelo reparatório participativo e integrado nos territórios. 

 

2.2.3 Abordagem da Participação e Controle Social 

Desastres de grandes proporções trazem no seu bojo necessidades de ações ambientais, sociais, culturais, 

econômicas e políticas específicas. Ampla literatura internacional destaca que os desarranjos sobre a ordem e os 

ajustamentos diversos dos territórios pré-existentes que foram afetados, mesmo com vulnerabilidades 

socioeconômicas e ambientais presentes no passado, exigem um trabalho de reelaboração das aspirações e 

estratégias para um outro futuro imaginado. Para possibilitar o desenvolvimento de uma sociedade resiliente e 

sustentável pós-desastre, é fundamental que a tutela emergencial seja substituída por mecanismos de 
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governança cuja autonomia de determinação do futuro seja garantida e exercida pelas pessoas atingidas, 

enquanto novos arranjos socioeconômicos devam nascer a partir do redesenho das aspirações e estratégias. 

Diálogos transparentes, informações consistentes e conhecimentos diversos devem ser disponibilizados com 

competência comunicativa com todas as partes interessadas, assim como mecanismos de compartilhamento de 

poder de decisão e controle coletivo são básicos para este redesenho do futuro. 

A participação e o controle social não são concessões dos tutores temporais do território atingido, mas 

fundamentos para a construção dos novos equilíbrios com maturidade sobre as responsabilidades decorrentes 

das aspirações e estratégias que vão dar formato aos outros futuros possíveis, quando o objetivo é a reparação 

integral e a remediação. 

Este e o próximo capítulo procuram discorrer sobre elementos-chaves dos conceitos e aplicações dos mesmos 

nas situações pós-desastre. 

 

2.2.3.1 Participação e controle social em situações de desastres 

A ocorrência de desastres no Brasil é um fenômeno crônico. Entre 1995 e 2014, foram contabilizadas perdas 

totais de R$ 182,7 bilhões148 em 22.810 registros de desastres climatológicos, hidrológicos e meteorológicos. Os 

desastres de origem tecnológica são também recorrentes no país. Em 1984, na Vila Socó, localizada no município 

de Cubatão, o vazamento e explosão de oleoduto da Petrobrás matou 98 pessoas e deixou desabrigadas mais de 

3 mil. O maior acidente radiológico do mundo ocorreu em Goiânia, onde o manuseio de um aparelho de 

radioterapia abandonado, em setembro/1987, atingiu mais de 240 pessoas que apresentaram significativa 

contaminação149. Em Minas Gerais, os acidentes graves com barragens vêm se repetindo ao longo das últimas 

duas décadas: 2001, 2003, 2007, 2008, 2014150, culminando com o rompimento das barragens da mineradora 

Samarco em 2015 e da Vale em 2019.  

A recorrência e a gravidade cada vez maiores desses fenômenos, além de apontar que as políticas adotadas 

para redução dos desastres não têm logrado êxito, evidenciam que as vulnerabilidades e as injustiças 

socioambientais são determinantes na sua disseminação e reprodução. Nesse sentido, conforme aponta Valencio 

(2014), é possível aventar que a interpretação institucional e as práticas do meio técnico-operacional também 

contribuem para o agravamento desse problema. 

Ao abordar as racionalidades envolvidas nos processos de construção dos sistemas de crenças e valores que 

orientam as intervenções em contextos de desastres, Valencio (2014) aponta que uma abordagem determinista 

em torno da teoria dos hazards (teoria dos riscos) tornou-se paradigma hegemônico, contribuindo para o advento 

de um tecnicismo que se manifesta numa expressão exacerbada de controle dos sujeitos afetados pelos 

desastres. Ou seja, as pessoas atingidas são muito mais objeto que sujeitos das políticas de reparação. 

Por sua vez, ainda que uma perspectiva tecnicista contribua para a invisibilidade dos processos sociais, éticos 

e políticos envolvidos na gênese dos desastres, os grupos sociais mais expostos nunca foram passivos frente às 

ameaças e aos riscos, ao contrário, tais grupos lançam mão de quantidade significativa de estratégias de 

enfrentamento desse contexto, ainda que pouco valorizadas e não reconhecidas pelas agências oficiais (García 

Acosta, 2012 apud Valencia, 2014). 

Nesse sentido, a teoria dos desastres emerge como um campo disciplinar sociológico e alternativo à teoria 

dos hazards, ao enquadrar os desastres como um tipo específico de problema social que, no contexto da crise 

disruptiva, revela as singularidades da estrutura social existente, as injustiças sociais e conflitos socioambientais 

pretéritos, bem como as medidas de reparação e recuperação adotadas por entes públicos e privados que 

consolidam determinados atores nos lugares de poder e tomada de decisão (Valencio, 2014). 

                                                
148 Relatório de Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de Desastres Naturais no Brasil – 1995-2014.  Centro Universitário 
de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina. 
149 http://www.cesio137goiania.go.gov.br/o-acidente/ 
150 Porto, M.F.S, A Tragédia da mineração e do desenvolvimento no Brasil: desafios para a saúde coletiva. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 32(2): e00211015, fev, 2016. 

http://www.cesio137goiania.go.gov.br/o-acidente/


 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

113 

A partir dessa perspectiva, é possível compreender que o sofrimento das populações atingidas por desastres 

tem como um de seus principais fatores de reprodução o tratamento institucional resultante das formas de 

atuação dos poderes político, econômico e social. Ou seja, a naturalização de uma intrusão técnica sujeitando os 

atingidos a certo padrão de atendimento de suas necessidades, desqualifica singularidades, afasta uma 

perspectiva de cuidado integral e determina uma assistência social burocrática mais voltada para os múltiplos 

cadastramentos, ao invés de lidar com os dramas e demandas sociais dos atingidos (Valencio, 2014; Zhouri et 

al, 2016). 

Assim, como ressalta Valencio (2014), quem vivencia a experiência do desastre é quem melhor pode defini-

lo (p. 3641) e, portanto, as políticas, intervenções e ações de reparação, além de serem elaboradas com base 

nas demandas comunitárias, devem se estruturar a partir do repertório sociocultural do contexto em que está 

inserido, identificando as assimetrias nas relações de poder e condições de participação no processo de tomada 

de decisão. 

Todavia, a mera reprodução de fórmulas padronizadas de participação ou a aparência de um contexto 

participativo, organizado a partir de reuniões, assembleias ou audiências, mas impermeável ao sofrimento social 

das populações atingidas e suas demandas, ao contrário de criar condições para que as comunidades se 

reestabeleçam e retomem o controle de suas vidas, reproduz as assimetrias nas relações de poder, configurando 

novas violações de direitos. 

No caso específico do desastre ocasionado pela mineradora Samarco, um exemplo desse contexto 

participativo aparente pode ser observado na metodologia denominada “Pescador de Fato”. Por meio do emprego 

do repertório conceitual da cartografia social como metodologia participativa para identificação daquelas pessoas 

que exercem a atividade da pesca, o discurso da identificação de fraudes ou adulterações para atender àqueles 

que “de fato” são pescadores escamoteia o fato de que o diagnóstico, a elaboração e definição de uma ação ou 

programa de reparação não retratam a realidade das comunidades pesqueiras atingidas. Isso porque não 

observou o repertório cultural, as formas de reprodução social das comunidades atingidas e não tem como 

fundamento a participação efetiva das comunidades no processo de tomada de decisão. 

O que, além de evidenciar que as pessoas e seus modos de vida não são retratados e não estão presentes 

na elaboração das ações e programas de reparação, contraria pressupostos básicos e fundamentais da literatura 

nacional e internacional sobre desastres, assim como os manuais e guias para avaliação e recuperação pós-

desastres151.  

Dessa forma, uma abordagem centrada nas pessoas tem no processo participativo para avaliação e 

construção de respostas e recuperação pós-desastres uma perspectiva de enfrentamento das assimetrias dos 

conflitos e relações de poder entre atingidos e os responsáveis pelos danos, a organização de ações mais eficazes 

para o reestabelecimento comunitário e reorganização social e, numa perspectiva mais ampla, o fortalecimento 

da resiliência comunitária e promoção de saúde. 

As diretrizes do IASC152 sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias ressaltam 

que: 

“a participação deve possibilitar que os diferentes grupos locais retenham ou retomem o 

controle sobre as decisões que afetam suas vidas e que estabeleçam um sentido de 

apropriação local imprescindível para alcançar a qualidade, a igualdade e a sustentabilidade 

dos programas. Desde a primeira fase de uma emergência, os residentes devem participar 

o máximo possível do diagnóstico da situação, elaboração, implementação, monitoramento 

e da avaliação das intervenções.” 

                                                
151 UNISDR - THE UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Marco de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres 2015 – 2030; Proteção aos direitos humanos das pessoas afetadas por desastres / Janaína Rocha Furtado; Marcela 
Souza Silva, organizadoras. – Florianópolis: CEPED UFSC, 2014; Guia de preparação e respostas do setor saúde aos 
desastres / Carlos Machado de Freitas, Maíra Lopes Mazoto e Vânia da Rocha. ─ Rio de Janeiro, RJ : Fiocruz/Secretaria de 
Vigilância em Saúde, 2018. 
152 Inter-Agency Standing Committee, 2007, p. 9. 
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Mesma perspectiva é adotada pela Comissão Europeia, o Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

e o Banco Mundial, que trazem a participação como princípio orientador no documento “Diretrizes para avaliação 

de necessidades pós-catástrofes” (PDNA, 2015)153. Ademais, 

“No âmbito da Organização das Nações Unidas, entende-se que uma abordagem de 

direitos humanos requer que qualquer ação de assistência humanitária seja pautada 

pelos princípios da universalidade, da indivisibilidade, da participação e consulta, da não-

discriminação, da prestação de contas (‘accountability’), da transparência e do ‘não 

causar danos’ ou ‘causar menos danos’ (‘do no harm’ ou ‘do less harm’).” 

(RAMBOLL/FGV, 2019, p. 26). 

Todavia, ainda que a participação e o controle social nos processos de reparação pós-desastres possam ser 

tomados como um valor em si, sua operacionalização não afasta um contínuo questionamento e aperfeiçoamento, 

em que a organização de mecanismos e instâncias de participação e representação das populações atingidas 

passa por uma equalização de saberes e acesso à informação, sob pena de que, tomada apenas como um 

princípio, acabe sendo utilizada dentro de uma matriz discursiva por aqueles que não buscam democratização 

dos processos de reparação integral (Zhouri et al, 2016). Nessa direção, é fundamental que os mecanismos de 

participação tenham o condão de efetivamente transformar os rumos da reparação nos termos pactuados. 

Desastres são definidos como “um evento súbito e calamitoso que perturba seriamente o funcionamento de 

uma comunidade ou sociedade e causa perdas humanas, materiais e econômicas ou ambientais que excedem a 

capacidade da comunidade ou da sociedade de lidar com seus próprios recursos.”154 

Referências internacionais sobre reparação pós-desastre constroem dois conceitos que têm sido considerados 

mais abrangentes e complementares: a resiliência e a remediação. 

A resiliência, sob certa perspectiva, tem mais a ver com o ponto de chegada dos processos de reparação. 

Assim, a organização lógica e institucional para se obter os melhores resultados sociais e ambientais é estruturada 

a partir de dimensões que devem promover uma abordagem integrada dos fenômenos e seu monitoramento. 

Desse modo, a partir da situação do desastre, sociedade e ambiente devem desenvolver mudanças em suas 

interações garantidoras de um aumento das capacidades próprias para enfrentar os impactos e reconstituir 

equilíbrios entre os modos de vida e a funcionalidade dos serviços ecossistêmicos em toda sua diversidade.155 

A remediação, mais comum na literatura vinculada aos direitos humanos na reparação integral, é considerada 

uma necessária ação social a ser realizada por empresas que causam danos.156 Ação essa mais importante para 

sanar os danos a todos os direitos que são feridos em casos de desastres tecnológicos ambientais, quando não 

devem ser também compensados. O Princípio 22 do Guia de Princípios Empresariais e Direitos Humanos157 

estabelece que a remediação é um dever das empresas que causaram danos sociais e ambientais por meio 

principalmente da constituição de processos legítimos construídos com os atores sociais envolvidos. 

Tanto a remediação com legitimidade quanto a resiliência como finalidade da reparação integral requerem a 

transparência como meio da constituição da confiança que é elemento-chave para a participação e o controle 

social. A fragilidade social e ambiental dos territórios atingidos por desastre eleva-se muito, a depender da 

magnitude e intensidade dos danos e da permanência temporal destes e outros consequentes. Os mecanismos 

governamentais e da iniciativa privada falharam na prevenção do desastre tecnológico. A descrença e 

desconfiança nos processos formais são elevadas na mentalidade coletiva dos atingidos. 

Por isso que, por um período a priori indeterminado de tempo, o território impactado precisa de uma tutela 

fiduciária158, isto é, de uma intervenção de confiança e cooperativa vinculada aos propósitos da remediação, 

                                                
153 https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/PDNA/PDNA_VolumeA/PDNA%20Vol%20A%20-Portuguese.pdf 
154 Apud Ramboll/FGV 12/06/2019. Tradução livre do inglês. No original: “A disaster is a sudden, calamitous event that 
seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, and economic or environmental 
losses that exceed the community’s or society’s ability to cope using its own resources.” Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, What is a disaster? (https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/about-disasters/what-is-a-disaster/) 
155 ALDRICH, 2012; BÉNÈ, 2012; IRWG, 2012; UNDP, 2014. 
156 TODD & TODD, 2011; JOHNSTON, 2000. 
157 OHCHR, 2019. Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.  
158 SYLVES, 2019. 
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compensação, reabilitação ecológica e ambiental devidamente monitorada. Sem a confiança, fica quase inviável 

o acolhimento dos atingidos por um desastre e, especialmente, sem a confiança não há níveis mais elevados de 

participação e controle social. Sem estes não há autodeterminação dos envolvidos sobre seu futuro, uma vez que 

a percepção sobre o presente vai do desarranjo ou caos, já que os meios de vida sofreram desequilíbrios sensíveis 

em relação ao passado e muitos ficam se perguntando: como posso viver daqui para frente? 

 

2.2.3.2 Modelos teóricos e institucionais  

Os conceitos de participação e controle social, enquanto compartilhamento de poder, por meio da inclusão 

dos atores socias que estão do lado de fora do processo de tomada de decisão, estão fortemente vinculados ao 

de deliberação, que classicamente é designada como um “ato intersubjetivo de comunicação e argumentação 

cujo objetivo é alcançar um consenso sobre a solução para determinado problema social” (HABERMAS, 1997, 

p.305). Para se realizar o ato, no conceito habermasiano, há a necessidade da existência da argumentação, do 

intercâmbio de informações; publicidade e inclusividade; ausência de coerção externa e oportunidade de ser 

ouvido. Seriam objetivos da deliberação a busca do bem comum e do autointeresse, e o consenso seria o meio 

para alcançá-la.  

Claudia Feres Faria (2008), ao analisar as controvérsias entre as versões normativas e as pretensamente 

realistas, discutidas por diversos outros autores (MANSBRIDGE, GOODIN, HENDRIX, apud FARIA, 2008), na busca 

por aproximar o conceito de deliberação do mundo real, discorre sobre novos elementos como a negociação e a 

barganha. 

Nesta pretensa atualização do conceito, são propostas formas mais flexíveis, e o consenso deixa de se 

constituir como meta de deliberação. Defende-se a mudança do discurso para o diálogo, do consenso para o 

acordo e deste para a demanda por justificação pública. Esse conceito expandido inclui a fala cotidiana, a 

discussão informal e a aceitação do conflito, na tentativa de aproximação da vida como ela é. 

Essas reflexões apresentam a necessidade de um sistema integrado de deliberação, com forte interrelação 

entre as partes, causando repercussão em outras. Nesse modelo, as instâncias não são vistas mais como espaços 

unitários, mas como sequência integrada, o que pode proporcionar ganhos democráticos nos processos decisórios. 

Dessa forma, o objetivo da deliberação passa a ser o de esclarecer os termos do conflito, tentar conformá-

lo e não mais a busca do consenso. As boas deliberações, nesse modelo, são julgadas a partir de critérios como 

publicidade, reciprocidade e controle e razão pública. A ideia do sistema visualiza momentos deliberativos que se 

contrapõem à versão padrão de democracia deliberativa, que vê o agente deliberativo como único e que 

compartilha o mesmo objetivo entre todas as partes que compõem esse mesmo sistema. Assim, agentes plurais, 

interesses conflitantes, papeis diversificados e processos devem ser vistos de forma distribuída, com diferentes 

objetivos, que desempenham também diferentes papeis. 

Embora a comunicação entre as partes não seja um jogo cooperativo, o que dificulta o consenso 

racionalmente motivado, os autores advogam ser possível a formação de um compromisso recíproco entre elas, 

que pode abrir espaço para argumentos razoáveis na construção de decisões vinculantes.  

Chamam a atenção nesse modelo as diversas formas de comunicação, já que os atores possuem disposições 

variadas para deliberar nas diferentes esferas. Portanto o sistema deve promover a diversidade de espaços 

deliberativos, em espaços macro ou micro, além da esfera pública informal. Essas subunidades servem de inputs 

para deliberações em grupos maiores, onde podem ser encontradas virtudes deliberativas diferentes. Para Faria 

(2008, p.78), fica como desafio a conexão dessas unidades deliberativas.  

Se novos padrões levam a novos objetivos da deliberação e à construção de compromissos aceitáveis pelas 

partes, a legitimidade do processo, alerta Faria (2008), “está na finalidade da representação, ou seja, ele só será 

legítimo se derivar de uma competição onde todos os interesses tiverem chances iguais de serem ouvidos e de 

influenciarem os resultados.” Dessa forma, a assimetria de recursos materiais e simbólicos é um dos grandes 

dificultadores. 
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A possibilidade de que grupos menores ou menos organizados não tenham seu espaço garantido pode ser 

enfrentada, como comprovam estudos empíricos analisados, por meio da combinação com recursos de outros 

grupos e com a representação de interesses do território. 

Como se vê, a participação e o controle social constituem-se como forma de comunicação exigentes. Desse 

modo, se o contexto for desfavorável, o problema deverá ser procurado nas circunstâncias estabelecidas para 

sua realização. Por outro lado, além do julgamento público para endossar e fortalecer o modelo, impõe-se 

transformar os resultados obtidos em regras e procedimentos institucionais que ofereçam incentivos e protejam 

a deliberação (FARIA, 2008, p. 78). 

A governança da reparação integral no caso do desastre da Samarco ainda institucionaliza um modelo com 

tendências mais tecnocráticas. Não foca em abordagens de mais profundo compartilhamento de poder para 

reorganização dos programas dentro da lógica de participação, com respeito à maior autonomia das populações 

atingidas sobre as escolhas que determinam seu futuro, uma vez que precisam deixar a situação de perdas do 

seus modos de vida. 

 

2.2.3.2.1 A escada da participação 

Ao analisar os níveis de participação cidadã na implementação de programas públicos federais dos Estados 

Unidos, Sherry Arnstein (2010), propõe uma tipologia de participação, representada por uma escada de oito 

degraus, onde cada nível indica a amplitude do poder de participação. A autora chama atenção para fatos 

dificultadores da participação como o limitado acesso à informação, além de ressalvar certos tipos de participação, 

considerados por ela como “cooptação”. 

Figura 2.2-1: Escada de Participação Cidadã. Arnstein, 2010. 

A não-participação engloba os dois primeiros degraus. No primeiro, pode-se encontrar a presença em 

conselhos formais ou informais em condição minoritária, destinados mais a legitimar as decisões “prontas”. Essa 

espécie de “enganação”, quando descoberta pelos participantes, causa indignação e hostilidade. Já no segundo 

degrau as pessoas são convidadas a participarem de reuniões, oficinas e seminários, para se “envolverem” com 

o tema e contribuir com o grupo com seus conhecimentos e percepções. 

A subida aos degraus correspondentes aos níveis de concessão mínima de poder começa pela informação. 

Porém, adverte Arnstein, muito frequentemente a ênfase está na mão única da informação, “dos técnicos para 

os cidadãos, sem que haja um canal de comunicação que permita o retorno, e, menos ainda, o poder de 

negociação”. Óbices à informação podem ser encontrados também no emprego do linguajar técnico em consultas 

públicas, que constrangem e desencorajam o participante. No degrau Pacificação, segundo a autora, estão 

presentes formas de participação via conselhos, o que para ser efetivo, segundo a autora requer a legitimidade 

dos representantes (incluído o processo de escolha desses), a existência de assessoria técnica independente e o 

caráter decisório dessas instâncias (deliberativo ou consultivo). 
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Os degraus superiores da escada correspondem ao nível de poder cidadão, onde ocorrem a parceria para o 

compartilhamento do poder, como a presença de conselhos paritários e mecanismos de solução de conflitos. 

Outra característica desse nível é a delegação de poder entre as partes. O último degrau dessa escada é o controle 

social, onde o poder passa a ser exercido, de fato, pelo destinatário das decisões. 

A discussão de níveis de participação no caso dos Programas Territoriais Integrados é chave para se entender 

em que medida há compartilhamento de poder nas ações de reparação executadas pela Fundação Renova. 

Faz-se necessário, também, contextualizar a participação social no arcabouço normativo e institucional 

brasileiro. 

 

2.2.4 Participação social e Políticas Públicas no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 (CF) garantiu importantes espaços de participação e controle social, com 

destaque para as áreas de Meio Ambiente, de Saúde e Assistência Social. O modelo institucional de participação 

social na definição de políticas públicas no Brasil159 é baseado em consultas públicas, referendos e plebiscitos, 

conselhos setoriais de políticas públicas e conferências. Levantamento realizado por Cunha (2004) demonstra 

que o número de conselheiros no país era de 1,5 milhão, bem superior ao de 50 mil vereadores dos legislativos 

municipais. Não poderíamos deixar de mencionar a importância, para a qualificação da participação e do controle 

social, da entrada em vigência da Lei de Acesso à informação (Lei Federal 12.527/2011).  

Já no final da primeira década deste século, no entanto, o modelo institucional de participação na 

administração pública apresentou fortes sinais de esgotamento, devido a seus limites institucionais e políticos, 

colocando-o numa encruzilhada: estacionar (definhando-se com seu provável esvaziamento) ou avançar para 

além de seu limite representativo.  

Essa experiência de participação social no Brasil, bem como a ideia de sistemas de deliberação, foram bases 

para o estabelecimento da governança e de formas participativas para definição das ações de reparação dos 

danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em municípios da Bacia do Rio Doce, previstas no 

TTAC e, principalmente, no TAC-Gov, que serão tratados na próxima seção.  

  

                                                
159 Decreto Federal 8.243 de 23/04/2014 que institui a Política Nacional de Participação Social. 
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2.2.5 Acordos e experiências de participação no Âmbito da Reparação 

Desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, foram firmados uma série de acordos com o 

objetivo de definir diretrizes, ações e programas para a reparação integral dos danos sofridos pelas pessoas 

atingidas em toda a Bacia do Rio Doce, bem como as formas para viabilizá-los.  

Em resposta imediata ao ocorrido, em 30/11/2015, o Ministério Público Federal (MPF) e representantes dos 

Ministérios Públicos Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo ajuizaram a Ação Civil Pública (ACP) no 

0069758-61.2015.4.01.3400, que tramita na 12a Vara Federal de Minas Gerais, definida como o foro competente 

para a chamada “ação principal” do caso. Como resultado desta ACP, em 02/03/2016, foi assinado um primeiro 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), entre a União, as Agências licenciadoras e regulatórias 

(Federal e Estaduais) e as empresas envolvidas (Samarco, Vale e BHP Billiton). 

O conteúdo deste TTAC foi questionado pelo Ministério Público Federal e, como resultado, uma nova Ação 

Civil Pública (ACP) foi ajuizada, desta vez pelo Ministério Público Federal, em 28/04/2016. De um modo geral, 

esta ACP demanda o enfoque participativo, considerando a participação nas decisões como um fator essencial 

para o sucesso dos Programas. Ressalta que a validação dos planos socioeconômicos e socioambientais de 

reparação, mitigação, compensação e indenização deve ser sempre precedida de mecanismos de participação 

popular e de transparência.160 Ademais, nela o MPF ressalta a necessidade de criação de instrumentos de 

construção coletiva, técnica, democrática e científica para as soluções de reparação, devendo para isso conjugar 

a expertise técnica com as legítimas demandas da sociedade brasileira em geral e dos atingidos.161 

No que se refere ao direito à participação dos povos e comunidades tradicionais, o MPF discorre com 

excelência: 

“Frise-se que a consulta a esses grupos possui viés descolonizador, pois não consente 

que comunidades, cujas vidas já foram fortemente impactadas pelo empreendimento 

dos réus, sejam sujeitas a medidas que podem novamente influenciar seu modo de vida, 

sem ter, de alguma forma, possibilidade de serem ouvidas e influenciar no processo 

decisório. 

Nesse sentido, enfoques participativos vêm sendo empregados com sucesso em vários 

países, proporcionando espaços de discussão, planejamento e caminhos para a 

construção coletiva. A literatura é vasta e consensual quando cita esses fatores como 

chave para o desenvolvimento organizacional e institucional, tanto em ambientes 

marinhos como continentais. Por outro lado, projetos com pouca ou nenhuma 

participação resultam em insucessos devido ao baixo capital social envolvido, já que 

políticas são deliberadas, em nível de estado, sem a consulta e participação efetiva das 

comunidades.”162 

Assim, em decorrência das Ações Civis Públicas anteriormente ajuizadas, as empresas envolvidas ficaram 

comprometidas com a implementação dos 42 programas socioambientais e socioeconômicos estabelecidos no 

TTAC originalmente acordado. 

Além do TTAC, destacam-se o Termo de Ajustamento Preliminar – TAP; o Aditivo ao TAP; e o Termo de 

Ajustamento de Conduta/Governança – TAC-GOV, que serão tratados de forma pormenorizada a seguir. Desde 

já, é importante notar que todos esses termos trazem a preocupação em garantir a participação social nas ações 

de reparação, compreendendo que todos os programas executados pela Fundação Renova deveriam ser 

desenvolvidos com o envolvimento da população atingida. 

O TTAC considera a necessidade de assegurar aos atingidos a participação social esclarecida na discussão e 

acompanhamento das ações nele previstas e que, como condição para a sua realização, é preciso promover 

acesso à informação ampla, transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensiva. Ademais, 

considera a necessidade de criação de canais de comunicação e interação, inclusive com a criação e manutenção 

de espaços dialogais com as comunidades. 

                                                
160 ACP distribuídas nos autos nº 60017-58.2015.4.01.3800 e 69758.61-2015.4.01.3400. 28/04/2016. P. 275. 
161 Ibid, p. 277. 
162 Ibid, p. 237. 
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São muitas as cláusulas do TTAC que merecem destaque por levantar parâmetros para a participação social 

na construção e execução dos Programas estabelecidos: Cláusulas 05, 06, 07, 09163, 11, 35 e 48164; as Cláusulas 

diretivas do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social: 59; 60165; 61; 62166; 64167 66168, 

bem como cláusulas que tratam de outros programas, como é o caso da participação na recuperação das 

comunidades e infraestruturas impactadas – Cláusula 85169 e também no programa de indenização – Cláusula 

35170. Cumpre ressaltar, contudo, as seguintes: 

CLÁUSULA 5, XIV - A elaboração e a execução dos PROGRAMAS e dos PROJETOS 

também deverão, em regra geral, considerar: 

a) transparência das ações e o envolvimento das comunidades nas discussões sobre as 

medidas a serem planejadas e executadas; interlocução e diálogo entre a FUNDAÇÃO, 

o COMITÊ INTERFEDERATIVO e os IMPACTADOS; 

CLÁUSULA 6, V - Os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS serão elaborados e executados com 

foco principal nos IMPACTADOS, de modo a buscar efetividade às medidas 

implementadas, de acordo com critérios objetivos de transparência, liberdade de 

contratação, racionalidade, reconhecimento da cidadania e dignidade humana, visando 

a promover a autossuficiência social e econômica, e de acordo com princípios gerais de 

lei brasileira e parâmetros contidos na jurisprudência brasileira existente em casos 

similares. 

CLÁUSULA 07: A elaboração e a execução dos PROGRAMAS previstos no presente Acordo 

deverão considerar os seguintes princípios: (...) 

c) transparência e engajamento das comunidades nas discussões sobre as ações; 

 

                                                
163 CLÁUSULA 09: As partes reconhecem que devem ser assegurados aos IMPACTADOS no âmbito dos PROGRAMAS 
SOCIOECONÔMICOS:  
I. Reparação; 
II. Participação nos PROGRAMAS, PROJETOS e ações; 
III. Informação (...) 
 
164 CLÁUSULA 48: Para o atendimento emergencial e aquele que decorrer de programa, caso sejam necessários na forma 
desta subseção, deverão ser previstos mecanismos para a realização de consulta e a participação das comunidades em todas 
as fases, bem como a supervisão, a participação e a validação da FCP em todas as fases, no âmbito de suas competências. 
(Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais). 
 
165 CLÁUSULA 60: A população impactada e os INDIRETAMENTE IMPACTADOS terão acesso à informação ampla, 
transparente, completa e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível a todos os interessados, como 
condição necessária à participação social esclarecida. 
 
166 CLÁUSULA 62: O presente programa deverá promover a participação das pessoas físicas e jurídicas, comunidades e 
movimentos sociais organizados. 
 
167 CLÁUSULA 64: Deverão ser criados canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços fixos ou 
itinerantes, se necessário, devendo ser previstas as seguintes ações: 
(...) c) criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades, tanto espaços fixos quanto móveis (...)” 
 
168 CLÁUSULA 66: Caberá à FUNDAÇÃO criar uma equipe de comunicação e participação social multidisciplinar, com 
profissionais e estrutura adequada. 
 
169 CLÁUSULA 85: Sempre que o reparo da estrutura não puder ser efetuado no mesmo local, a escolha do terreno para a 
nova construção deverá contar com participação 'dos IMPACTADOS e aprovação do PODER PÚBLICO ao qual o serviço esteja 
vinculado. 
 
170 CLÁUSULA 35: Os IMPACTADOS cadastrados que se enquadrem nos critérios para indenização e que sejam declarados 
elegíveis pela FUNDAÇÃO para participar do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA deverão ser convidados a aderir a 
essa iniciativa e participar das negociações, conforme cronograma a ser estabelecido e divulgado pela FUNDAÇÃO. 
PARÁGRAFO ÚNICO. As negociações deverão ocorrer em localidades e ambientes que facilitem o acesso e a participação dos 
IMPACTADOS. 
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CLÁUSULA 59: A FUNDAÇÃO deverá assegurar a participação social nos processos de 

identificação e detalhamento de PROGRAMAS e PROJETOS, incluindo prestação de 

contas das ações relativas aos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS. 

CLÁUSULA 61: Fica reconhecida a multiplicidade de formas e procedimentos de 

divulgação e efetiva participação social, desde audiências públicas até o uso de múltiplas 

mídias de modo a favorecer uma participação esclarecida. 

CLÁUSULA 11: Entende-se como Participação nos PROGRAMAS a possibilidade de os 

IMPACTADOS efetivamente participarem, serem ouvidos e influenciar em todas as 

etapas e fases decorrentes do presente Acordo, tanto na fase de planejamento como na 

efetiva execução dos programas e ações referidas neste Acordo, devendo tal 

participação ser assegurada em caráter coletivo, seguindo metodologias que permitam 

expressão e participação individual, nos termos deste Acordo. 

O TAP, firmado em 18/01/2017 entre o MPF e as empresas, trata da contratação dos experts do MPF e prevê 

que seja futuramente firmado o Termo de Ajustamento de Conduta Final (TACF). Para isso, estabelece uma série 

de princípios norteadores, com destaque para a “Legitimação adequada por meio da participação das 

comunidades atingidas, inclusive na definição e desenvolvimento dos programas”; “Eficiência dos programas e 

ações de reparação socioeconômica e socioambiental” e “Transparência”. 

Já o Termo Aditivo ao TAP, celebrado em 16/11/2017, ganha destaque ao considerar, e também determinar, 

como princípio do eixo socioeconômico o “respeito à centralidade das pessoas atingidas como eixo 

norteador de todas as atividades e medidas adotadas, na perspectiva de se garantir o acesso à justiça 

e a participação efetiva das pessoas atingidas no processo de reparação integral dos danos sofridos 

e de garantia dos direitos de que são titulares”. Ele considera a necessidade de fomentar a contínua e 

progressiva transparência e comunicação e traz também como princípios norteadores: 

“1.1.1. Observância aos Direitos Humanos, notadamente aqueles pactuados em 

Tratados e Convenções internacionais de que o Brasil seja parte. 

(...) 

1.1.3. Transparência de todos os processos e amplo acesso à informação, com a 

utilização de linguagem acessível e adequada às condições e à realidade das 

comunidades atingidas, inclusive mediante o oferecimento de assessoria técnica 

independente, bem como a disponibilização prévia, em tempo hábil, das propostas e 

documentos pertinentes que lhes sejam dirigidas, de modo a se possibilitar uma 

discussão qualificada pelas respectivas comunidades. 

1.1.4. Respeito às lógicas coletivas de pertencimento, bem como ao modo de vida das 

pessoas e das famílias atingidas, observando a dinâmica social e considerando a 

importância de suas relações sociais territorializadas na avaliação dos danos às pessoas 

atingidas. 

(...) 

1.1.7. Garantia de efetiva participação das pessoas atingidas nos processos 

decisórios e nas ferramentas de controle social em todas as etapas dos 

programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos, ou seja, na 

concepção, definição de metodologias, planejamento, execução, 

monitoramento, avaliação e prestação de contas dos recursos alocados.” 

O TAC-Gov gira em torno do aprimoramento do processo de governança previsto no TTAC, de mecanismos 

de efetiva participação das pessoas atingidas e de um processo de negociação com vistas à repactuação dos 

Programas. Assim, visando promover maior participação dos atingidos na definição e monitoramento dos 

programas executados pela Fundação Renova, prevê a organização dos atingidos por meio de comissões locais, 

a implementação de assessorias técnicas para os atingidos, criação de comissões regionais, dentre outros.  
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Ele é fundamental, uma vez que, firmado conjuntamente com MPF, MPMG, MPES, DPU, DPMG, DPES, União, 

Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, Samarco, Vale, BHP Billiton Brasil,  Fundação Renova e outras 

instituições vinculadas à União e aos entes federativos, (i) estabelece como princípio, em sua Cláusula Segunda, 

“a efetiva participação das pessoas atingidas na criação, discussão, avaliação e fiscalização dos PROGRAMAS, 

PROJETOS  e AÇÕES”, bem como o estabelecimento de canais de diálogo e de interlocução entre as pessoas 

atingidas e a Fundação; (ii) coloca “21) a necessidade de aprimoramento do sistema de governança 

participativo, de maneira a respeitar a centralidade das pessoas atingidas como eixo norteador das 

atividades a serem adotadas para a reparação integral dos danos.” 

Ainda que tais princípios se encontrem longe de terem sido plenamente adotados até o momento, nos 

próximos tópicos serão relatadas as principais experiências de participação social na reparação integral dos danos 

causados pelo desastre da Samarco, levantadas ao longo da bacia.  

 

2.2.5.1 A experiência do GT Interdisciplinar/Moradia de Mariana171 

Trata-se de importante experiência de participação social na definição sobre o Reassentamento de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo. Coordenado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Mariana e assessoria 

técnica Cáritas Regional, o GT foi instituído no âmbito da Ação Civil Pública que busca garantir os direitos dos 

atingidos de Mariana. Sua primeira reunião ocorreu em abril/2018, de forma aberta à participação de atingidos 

do município, órgãos técnicos estaduais e municipais, assessoria técnica, além da própria Fundação Renova. 

Destinado inicialmente a discutir os reassentamentos, o GT foi recebendo outras demandas de outras 

comunidades atingidas de Mariana, nascendo daí a necessidade de criar um GT específico para a zona rural do 

munícipio, bem como comissões específicas. No período de um ano, foram realizadas 17 reuniões do GT 

Interdisciplinar e quatro reuniões do GT Roça.  

Numa análise das atas das últimas quatro reuniões, verifica-se que as principais pautas versaram sobre os 

reassentamentos familiares e coletivos, o atendimento a novos núcleos e a construção da Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE). Em todas as reuniões, após apresentação de demandas por parte das pessoas atingidas e 

discussão com os representantes da Fundação Renova, foram registrados as decisões e os encaminhamentos a 

serem cumpridos pela Fundação. Uma das conquistas desse processo foi a pactuação das diretrizes gerais para 

o reassentamento, assim como o auxílio emergencial e as moradias temporárias. 

A 18ª reunião do GT, programada para o dia 11/06/2019 foi cancelada. Decisão do juiz da 2ª Vara, definiu 

pelo agendamento de audiência para o dia 27 do mesmo mês, na tentativa de agilizar as decisões sobre o 

reassentamento, cuja data limite de entrega foi confirmada para agosto/2020. A partir desta audiência, deverá 

ser avaliada a continuidade do GT Interdisciplinar/Moradia e o GT Roça. 

Em que pese ter sido necessário recorrer à Justiça para que a Fundação Renova cumprisse alguns acordos 

pactuados no âmbito do GT, a experiência de participação social na reparação dos danos, mediada pelo Promotoria 

de Justiça da Comarca de Mariana, foi rica e geradora de aprendizagem para todos os envolvidos. Não deve ser 

desprezada como lição aprendida para a implementação de novas experiencias de participação prevista no TAC-

Gov.  

 

2.2.5.2 Os Núcleos de Base em Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e na comunidade de Chopotó 

Nos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e na comunidade de Chopotó em Ponte Nova, o Centro 

Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini, entidade que presta assessoria técnica para as comissões de 

atingidos existentes nessas localidades, tem fomentado e reivindicado a participação e inclusão de atingidos e 

seus representantes em diversos espaços e instâncias decisórias, bem como tem auxiliado na organização dos 

processos de trabalho das comissões de atingidos na região de forma a descentralizar o levantamento de 

demandas, dar maior capilaridade às informações nos territórios e horizontalizar os processos decisórios das 

pautas das comunidades atingidas. 

                                                
171 Instituído conforme os termos da ata de audiência do dia 27/03/18 no âmbito da ACP nº 0400.15.0004335-6 (ACP 1) 
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Como método de trabalho, a Assessoria Técnica tem fomentado a organização de “Núcleos de Base”, grupos 

distribuídos ao longo de todo o território e constituídos por até 15 pessoas, representantes das famílias de cada 

um dos territórios. Além de garantir maior acesso às informações e legitimidade no levantamento das demandas 

e reivindicações dos atingidos, os Núcleos de Base têm como objetivo de descentralizar as pautas de lideranças 

comunitárias isoladas, socializando as informações e o processo de tomada de decisão. As reuniões dos grupos 

ocorrem bimestralmente e cada grupo é acompanhado por 2 profissionais. 

Além dessas formas de organização mobilizadas pela Assessoria Técnica e Comissões de Atingidos, todas as 

ações realizadas são divulgadas através da elaboração de boletins, transmissão de áudios e vídeos em redes 

sociais e outras estratégias de comunicação. 

A Fundação Renova não participa das reuniões dos Núcleos de Base, e sua convocação ao território ocorre 

após todo o conjunto de atingidos ter debatido e alinhado a pauta de reivindicações e propostas a serem discutidas 

com a Fundação. 

A comissão de atingidos se reúne mensalmente e suas pautas são definidas levando em conta as discussões 

realizadas nos Núcleos de Base. A Fundação Renova não participa desses processos como forma de garantia de 

espaço de discussão e definições próprios dos atingidos, mas também devido às suas posturas quando chamada 

a participar em ocasiões anteriores, quando tentava dominar e coordenar todo o processo de discussão com os 

atingidos, violando sua autonomia. 

Em avaliação realizada por representante da Assessoria Técnica, os processos participativos organizados no 

território são vistos de forma positiva e têm contribuído para o empoderamento e informação das comunidades 

atingidas, ainda que o processo pedagógico envolvido nos processos de participação e representação constituintes 

das instâncias criadas por assessoria técnica e comissões demandem tempo ainda longo de apropriação pelas 

comunidades atingidas. 

Outro aspecto avaliado na região pela assessoria técnica diz respeito à atuação das equipes de diálogo nos 

territórios. Segundo o coordenador, essas equipes reproduzem as mesmas estratégias de fragmentação e 

desmobilização social observadas em conflitos ambientais anteriores. As regiões de Santa Cruz do Escalvado e 

de Rio Doce já vivenciaram um conflito ambiental e processo de reassentamento quando da construção da Usina 

Hidroelétrica de Risoleta Neves (UHE-Candonga). Na ocasião as comunidades vivenciaram conflitos internos e 

processos de fragmentação promovidos e fomentados por equipes de diálogo que atuaram no local para a 

realização do processo de licenciamento e implantação do empreendimento. Aspecto que tem sido reproduzido e 

praticado pelas equipes da Fundação Renova. 

 

2.2.5.3 Grupos de Base, Coletivo Saúde e Comissão de Acompanhamento em Barra Longa 

Em Barra Longa, com metodologia similar à realizada em Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, estão 

organizados 19 Grupos de Base. Cada Grupo de Base é composto por representantes de 10 a 15 famílias, 

coordenados por 3 representantes dessas famílias, respeitando paridade de gênero e idade, ou seja, a 

coordenação do Grupo de Base é composta por um homem, uma mulher e um jovem. As pautas discutidas são 

planificadas em todos os Grupos de Base e as reuniões ocorrem a cada 2 meses. Esses grupos são organizados 

como estratégia principal de divulgação e disseminação das informações junto aos atingidos. Além dessas 

reuniões, existem também reuniões de coordenadores dos grupos para alinhamento das pautas e demandas 

apresentadas pelos atingidos. 

A Comissão de Atingidos se reúne mensalmente e, após alinhamento vindo das outras instâncias, as pautas 

de reivindicação são organizadas para a realização da Assembleia de Negociação com a Fundação Renova. Esta 

Assembleia e as reuniões para discussões sobre o Plano de Ação em Saúde e sobre o reassentamento são as 

únicas reuniões, reconhecidas e legitimadas pela comunidade, em que há consenso para a participação da 

Fundação Renova. 

Além desses espaços foram organizados ainda:  

(i) o Coletivo de Saúde, espaço aberto para toda a população do município, que se reúne uma vez por 

mês para debate de pautas específicas da saúde. Este Coletivo é mobilizado a partir de demandas ou 
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de “tarefas” organizadas ou demandadas interna ou externamente. Todas as tarefas ou pautas da 

temática saúde são discutidas inicialmente neste Coletivo e posteriormente levadas aos Grupo de 

Base. Atualmente 6 (seis) pessoas atingidas participam de forma permanente do Coletivo;  

(ii) a Comissão de Acompanhamento de Moradia é o outro espaço criado pelos atingidos e é responsável 

por acompanhar todas as ações relacionadas à essa temática. Sua principal função tem sido 

acompanhar as visitas dos técnicos da Fundação Renova às residências que apresentam impactos e 

danos decorrentes do rompimento da Barragem ou das ações promovidas pela Fundação Renova no 

município. 

Assim como tem acontecido no território “Alto Rio Doce”, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 

(AEDAS), entidade que presta assessoria técnica aos atingidos de Barra Longa, relata que a Fundação Renova 

tem, por meio de suas equipes de diálogo, promovido constantes conflitos no território, atuando para desmobilizar 

e fragilizar os processos de organização das comunidades atingidas. Episódio mais significativo dessa forma de 

atuação no território foram as intervenções realizadas junto à comunidade de Gesteira, com relação ao processo 

de reassentamento, em que a própria FT precisou intervir para solucionar e gerir conflitos motivados por 

ingerências promovidas pela Fundação Renova. 

Uma especificidade de Barra Longa é a recusa da comunidade em se organizar a partir da metodologia de 

constituição e mobilização de Grupos de Trabalho (GT). Segundo a assessoria técnica, a comunidade não aceita 

ou legitima a realização de reuniões em pequenos grupos de representantes ou lideranças comunitárias com a 

Fundação Renova, evitando, assim, a cooptação dessas lideranças. A comunidade, segundo a assessoria técnica, 

entende que a organização de pequenos grupos de representantes atuando com a Fundação Renova também 

fomentaria e reproduziria conflitos, desmobilização e fragmentação social dos atingidos. 

Considerando as três experiências acima, em reunião da Ramboll com a Fundação Renova no dia 31/05/2019 

e durante a 26ª reunião ordinária da CT-PDCS, a Fundação apresentou uma estratégia gerencial para o 

levantamento de informações e estabelecimento de prioridades nos territórios. Inicialmente apresentada como 

Plano Territorial Integrado (PTI), a estratégia passou a ser chamada de Gestão Territorial Integrada. Como 

estratégia de gestão, apresenta potencial avanço na integração de processos, elaboração de intervenções 

multiprogramáticas, possibilitando maior clareza situacional e priorização dos focos de ação e intervenção. 

Todavia, ainda que apresente possibilidade de atuação de forma mais integrada quanto às interfaces e 

prioridades de intervenção nos territórios, a estratégia adotada pela Fundação Renova permanece nos degraus, 

segundo Arnstein, de baixo nível de compartilhamento de poder garantido aos atingidos nos processos de 

reparação. As prioridades elencadas para Barra Longa, por exemplo, são frutos de reivindicações, manifestações 

e protestos realizados pela comunidade, em que a Fundação Renova está atuando reativamente, compilando e 

elencando o conteúdo das pautas reivindicatórias apresentadas pela comunidade para formar suas estratégias. A 

FR não inclui ativa e metodologicamente a construção coletiva com os atingidos como base dessas definições 

estratégicas, como preconizam os referenciais teóricos e os acordos citados. 

Nesse sentido, a Sala de Integração do Plano Territorial Integrado (PTI), única experiência concreta até o 

momento, se assemelha muito mais ao dispositivo utilizado em diversas políticas públicas denominado “Sala de 

Situação”. Comumente, esta “Sala de Situação” é um dispositivo que os gestores utilizam com o objetivo de 

reunir informações, dados e análises para subsidiar a tomada de decisões a partir de eventos já ocorridos, e não 

de forma proativa. Com um caráter executivo e gerencial, a “Sala de Situação” não garante, fomenta ou 

proporciona participação e controle social necessariamente.  

Assim, para que a Sala de Integração do PTI se efetive enquanto um canal metodológico de participação e 

controle social, ela deve ser estruturada e planejada com abordagem mais consistente. Não pode figurar como 

uma metodologia encapsulada dentro de uma ação de gestão tecnicista e reativa que esconde a falta de 

capacidade organizacional em dar repostas efetivas e com flexibilidade a cada prioridade do território. 
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2.2.5.4 A escolha das Assessorias Técnicas independentes nos territórios sob o TAC-Gov 

Outra experiência em curso no território atingido pelo desastre são as Assessorias Técnicas Independentes 

– ASTECS, instrumento de organização e educação de base para apoio à participação e controle social dos 

atingidos no processo de reparação da Bacia do Rio Doce. 

Dentre as vulnerabilidades do passado estava a baixa representatividade da política institucional e do 

mecanismo de gestão compartilhada da Bacia do Rio Doce. A precariedade na prevenção ao desastre da 

mineração, com suas deficiências conhecidas pelo Estado, evidencia-se também a partir do estágio rudimentar 

de instalação das instâncias de participação no licenciamento ambiental, gestão do comitê de bacia e gestão de 

emergências ambientais. 

Ao falhar a prevenção, fica evidente que a fragilidade da participação e controle social precisa ser superada 

com uma intervenção de apoio aos grupos sociais mais vulneráveis e suscetíveis aos danos socioambientais do 

desastre ocasionado pelo rompimento. A intervenção independente prevista como papel das ASTECS está no 

suprimento do desenvolvimento de competências e habilidades para entendimentos das questões técnicas, 

processuais e de governança por parte da população atingida de modo que o espaço para sua participação seja 

fundamentado e com o discernimento necessário sobre as alternativas de futuro que se formam após o desastre. 

Dentro das negociações do TAC-Gov ficou evidente que as empresas mantenedoras da Fundação Renova 

resistiram muito à instituição das ASTECS considerando que o empoderamento e discernimento técnico das 

pessoas atingidas por meio dessas assessorias atrapalhariam o processo de reparação, retardando-o, novamente 

reforçando o tecnicismo e centralização de poder da tutela nessa reparação. 

Como foi citado, o TAC-Gov homologado pela Justiça Federal instituiu a contratação de até 19 núcleos de 

ASTECS no território atingido. O TAP, também homologado pelo mesmo instrumento judicial, nomeou o Fundo 

Brasil de Direitos Humanos (FBDH) como um dos experts da Força-Tarefa do Caso Samarco para desenvolver a 

tecnologia social de implantação desses núcleos de ASTECS, por meio de processos seletivos públicos, 

independentes e transparentes de escolha das entidades de prestação desse serviço. 

Considerando que o Fundo Brasil, na fase de estudos preliminares e mobilização nos territórios da Bacia do 

Rio Doce, encontrou na realidade de vários locais atingidos um “tecido social esgarçado”, com poucas 

organizações locais e regionais com habilidades e competências necessárias e adequadas para se candidatar a 

exercer o papel das Assessorias Técnicas172, o desafio de cadastramento dessas entidades com origem local e 

regional ficou enorme. 

Um procedimento público e voltado a uma ação transparente foi desenhado pelo FBDH e implementado com  

acompanhamento pela Força-Tarefa nas suas diversas etapas. Foi, então, realizado o processo em campo, quando 

foram executados os passos de informação e mobilização comunitária, reuniões de esclarecimentos dos processos 

e regras, edital de credenciamento, validação da elegibilidade das entidades cadastradas, mobilização e 

organização das assembleias para apresentação das entidades elegíveis, realização da mobilização e das 

assembleias de apresentação dos planos de trabalhos e das entidades para escolhas, sistematização do relatório 

das escolhas por território e submissão dos mesmos à Justiça Federal para homologação. 

As assembleias de escolha comunitária da entidade para assumir a ASTEC em cada território seguiu um ritual 

de garantias dos direitos de informação em linguagem adequada, com momentos que dividiam entre 

apresentações das entidades candidatas, solução de dúvidas sobre o plano de trabalho e experiências pretéritas 

dessas candidatas, tempo de debate interno da comunidade sobre as candidaturas e eleição dos participantes 

credenciados da comunidade para a seleção. 

Em alguns territórios foram registradas poucas candidaturas. Das entidades consideradas elegíveis, em 

algumas assembleias, ocorreram desistências do processo eletivo final. Assim, em quase 30% dos casos, a 

assembleia final de seleção acabou tendo eleição com apenas uma candidatura. 

Na Tabela 2.2-1 estão dispostos os territórios e as respectivas entidades escolhidas pelas assembleias das 

comunidades conduzidas pelo FBDH. Os resultados confirmam que o processo teve limitada diversidade de 

entidades disponíveis para assumir os postos de ASTECS no processo geral de implantação do TAC-Gov nos 

territórios. 

                                                
172 Segundo reunião com Fundo Brasil de Direitos Humanos, no dia 04 de maio de 2018, exposição de Ana Valéria Araújo, 

coordenadora executiva. 
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Tabela 2.2-1: Relação das Entidades escolhidas para prestar Assessoria Técnica por Território. Fonte: MPF. 

Território Entidade escolhida 

1 - Rio Casca e adjacências (MG) Cáritas Diocesana de Itabira 

2 - Região de Influência do Parque Estadual 
do Rio Doce e sua Zona de Amortecimento 
(MG)  

Cáritas Diocesana de Itabira 

3 - Vale do Aço (MG) AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e 
Social 

4 - Governador Valadares (MG) Cáritas Diocesana de Governador Valadares 

5 - Tumiritinga e Galiléia (MG) CAT - Centro Agroecológico Tamanduá 

6 - Conselheiro Pena (MG) AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e 
Social 

7 - Resplendor e Itueta (MG) AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e 
Social 

8 - Aimorés (MG) AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e 
Social 

9 - Baixo Guandu (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

10 – Colatina + Marilândia (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

11 - Aracruz + Serra (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

12 - Terras Indígenas Tupiniquim, Comboios e 
Caieiras Velha II (ES)  

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

13 - Regência (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

14 - Povoação (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

15 - Linhares (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

16 - Macrorregião Litoral Norte Capixaba (ES) ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual 

17 - Território Quilombola de Degredo (ES) Associação de Pescadores Extrativistas Remanescentes do  
Quilombo de Degredo 

RELAÇÃO DO TERRITÓRIO ONDE O PROCESSO DE ESCOLHA DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTINUA EM 
CURSO 

18 – Território Indígena Krenak (MG) Reunião de Escolha prevista para acontecer em junho de 
2019 

 

Há uma morosidade na contratação da primeira fase para o processo seletivo e, por consequência, a 

contratação das entidades escolhidas pelos diferentes agrupamentos territoriais sofre também atraso na sua 

efetivação. Uma vez que a escolha também tenha sido homologada pela mesma Justiça Federal, a meta temporal 

de que as ASTECS já estivessem contratadas e iniciando sua atuação em fevereiro/2019 não se concretizou. As 

pessoas atingidas queixam-se por todo território de que as ASTECS instaladas passem a colaborar mais 

rapidamente com a sua organização em prol dos seus direitos de reparação. 

Ressalta-se que, apenas em 28/06/2019, o FBDH foi contratado para assumir o papel de articulação da 

subcontratação das ASTECS escolhidas no território. A variável do tempo institucional também no andamento do 

TAC-Gov impacta o processo geral de melhorar e ampliar os canais de participação e controle social das pessoas 

atingidas no processo de participação. 

 

2.2.5.5 Gestão tecno-burocrática 

A partir de informações do monitoramento desenvolvido pela Ramboll, buscamos verificar a existência de 

participação na elaboração e implementação de alguns programas de responsabilidade na Fundação Renova, 

conforme tabela a abaixo: 
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Tabela 2.2-2: Implementação da participação nos Programas executados pela Fundação Renova, onde  

S= Sim. N = Não e P = Parcial 

Programas S N P Comentários 

PG001 – Levantamento e 
Cadastro dos Impactados 

 X  Dada a pressão dos atingidos e recomendações de 
Câmaras Técnicas, a Deliberação 277 do CIF, 
recomenda que a reorientação do programa inclua a 
participação social como um de seus condicionantes.   

PG002 – Indenização 
Mediada 

 X  Foi iniciada aplicação de metodologia participativa 
para elaboração de cartografia social, com o intuito 
de estabelecer critérios para reconhecimento de 
pescadores 

PG004 – Proteção e 
Recuperação da 

Qualidade de Vida de 
outros Povos e 

Comunidades 
Tradicionais 

 X  Foi estabelecido um cronograma para revisão desse 
PG, junto à Comunidade de Degredo (ES) em quatro 

fases a partir de  maio/2019.  

PG005 – Proteção Social  X  A partir dos Planos Municipais de Proteção Social, 

tem sido informado o envolvimento de agentes de 
assistência social dos municípios. A Fundação Renova 
não tem avançado em metodologias propostas como 
o de enfrentamento da pobreza, se restringindo a 
suplementar, por meio de um instrumento jurídico, 
recursos materiais e humanos. 

PG006 – Comunicação, 
Participação, Diálogo e 
Controle Social 

 X  Limitado a reuniões com comunidade, com baixa ou 
nenhuma interferência na implementação. 

PG008 – Reconstrução, 
Recuperação e 
Realocação de Bento 

Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira 
 

  X Participação ocorrida por meio de Grupo de Trabalho 
Interdisciplinar/Moradia, coordenado pela Promotoria 
de Justiça de Mariana, no período de abril/2018 a 

maio/2019. 

PG011 – Recuperação de 
Escolas e Reintegração 

da Comunidade Escolar 

  X As comunidades escolares, em especial professores e 
diretores das escolas atingidas/destruídas pelo 

desastre, foram ouvidas quanto a suas demandas, 
sobre condições das escolas provisórias. E 
parcialmente ouvidas quanto ao atendimento 
psicopedagógico e quanto aos prédios das futuras 
escolas nas novas vilas. 

PG012 – Preservação da 

Memória Histórica, 
Artística e Cultural 

  X Comunidades foram ouvidas na 1ª fase (elaboração 

dos inventários participativos). 

PG013 – Apoio ao 
Turismo, Cultura, 
Esportes e Lazer 

 X  Houve apenas entrevistas com alguns atores locais 
para elaboração de diagnósticos de impacto. 

PG014 - Programa de 

Saúde Física e Mental 

  X Para a elaboração dos Planos de Ação Municipais foi 

determinada, pela CT-Saúde, a participação dos 
atingidos. Em Barra Longa, representantes da 
Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica têm 
participado das discussões sobre o Programa. No 
Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo 

Humano, foi garantido o acompanhamento de 
representantes das comunidades atingidas no 
processo de coleta das amostras.  

PG016 – Retomada de 
Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras 

 X  Poder Público e as empresas poluidoras definiram, 
sem qualquer processo de consulta, as medidas a 

serem adotadas em relação aos pescadores 
artesanais.   
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PG017 – Retomada de 

Atividades Agropecuárias 

 X  O Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental 

(Pasea), que será desenvolvido para cada 
propriedade, precisa ser construído e aprovado pelo 
proprietário. Até o momento, foi diagnosticado que a 
Fundação Renova fez vários contatos para 
levantamento de informações sobre as propriedades 

e respectivas necessidades.  

PG021 – Auxílio  
Financeiro Emergencial 

 X   

PG 35 – Informação para 

a População 

  X Realizada Oficina Intercâmaras com o objetivo de 

promover um debate, reflexão e obter sugestões a 
respeito dos conteúdos a serem disponibilizados nos 
Centros de Informações Técnicas (CIT) para a 
população. Além de representantes de diversas 
Câmaras Técnicas, a oficina contou com a 
participação de representantes dos atingidos.  

PG036 – Comunicação 

Nacional e Internacional 

 X  Embora o documento de definição do programa liste 

participação das comunidades para a construção dos 
conteúdos a serem produzidos como uma estratégia 
de engajamento, não há evidências de que essa 
participação ocorra de fato na definição de conteúdos 
e pautas.  

Fonte: Dados internos de monitoramento Ramboll. Elaboração dos autores. 

Tomando como referência a tipologia da escada de participação proposta por Arnstein (2010), o nível de 

participação social nos programas listados encontra-se entre o primeiro nível (não participação) e o segundo 

degrau (concessão mínima de poder), caracterizado por ações pontuais e com uma forte assimetria informacional. 

Os limites da participação foram identificados mesmo antes da assinatura do TTAC. Segundo Silva, Neto e 

Cayres (2017), ainda que “a possibilidade de os impactados efetivamente participarem, serem ouvidos e 

influenciar em todas as etapas e fases” (Cláusula 11. TTAC, p. 28) esteja prevista no termo, o fato é que a 

população atingida não participou das discussões do acordo. Passados 30 meses da assinatura do TTAC, foi 

celebrado um TAC específico voltado à governança, que estabelece como primeiro princípio geral “a efetiva 

participação das pessoas atingidas na criação, discussão, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e 

ações”173. 

O conhecimento a respeito do histórico do desenvolvimento dos processos participativos na reparação da 

Bacia do Rio Doce permite compreender melhor esses limites, entraves e, sobretudo, protelações por parte da 

Fundação Renova, que ainda coloca a participação social como uma concessão precária e não estruturada para a 

reparação integral. 

                                                
173 TAC-Gov, Cláusula 2ª. 
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2.2.6 Histórico do desenvolvimento dos processos participativos na reparação dA BACIA DO RIO Doce 

Figura 2.2-2: Análise das menções negativas em mídias sociais ao desastre entre mar/17 e mai/19. 

 

Figura 2.2-3: Análise das menções positivas em mídias sociais ao desastre entre mar/17 e mai/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2-4: Análise das menções neutras em mídias sociais ao desastre entre mar/17 e mai/19. 

 

O desastre do rompimento da barragem do Fundão em 2015 trouxe uma transformação nos meios de vida 

de uma parte significativa dos cerca de 1,6 milhão de pessoas174 que habitam os municípios da Bacia do Rio Doce 

por onde os rejeitos passaram. Enquanto o diagnóstico socioeconômico não apresenta números definitivos, a 

estimativa de pessoas atingidas em seus modos de vida pelo desastre gira em torno de 10 a 15% do total dessa 

população. Essa estimativa de 160 a 180 mil pessoas é composta pelo número de pessoas cadastradas e já 

consideradas elegíveis pela Fundação Renova, além da soma de manifestantes que registraram seus pleitos por 

                                                
174 População Estimada dos municípios atingidos. Fonte IBGE: 2018. 
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cadastramento e/ou por reconhecimento da sua condição de atingidos nos Canais de Relacionamento e Ouvidoria 

de 2016 a maio/2019. 

Danos severos e contínuos que o desastre de larga escala ainda causa decorrem do impacto da quantidade 

de rejeitos que foram despejados sem controle no ambiente e a sua contínua mistura nos ecossistemas 

associados, e que seguem sendo suspensos dentro da calha da Bacia do Rio Doce e zonas costeiras associadas, 

poluindo estes ambientes. 

O despreparo geral das empresas responsáveis pelo desastre e dos organismos do Estado diante da sua 

magnitude e complexidade conduziu a uma intervenção de emergência e urgência desigual. Essa intervenção era 

necessária no estágio inicial do pós-desastre, mas pelas características desiguais e despreparadas dos principais 

atores públicos e privados envolvidos, algumas marcas de desconfiança ficaram nas percepções da população 

atingida, e seus efeitos e rumos ainda não foram corrigidos adequadamente até o presente momento, desde que 

o processo entrou na fase de reparação. 

Tal fato pode ser evidenciado, por exemplo, pela análise dos sentimentos presentes nas menções ao desastre 

ocorridas nas redes sociais conforme monitorado pela Ramboll, onde tem-se uma prevalência das menções 

negativas durante todo o período acompanhado (Figura 2.2-2). 

Um dos fatores difundidos de forma abrangente pela literatura sobre reparação e remediação de pós-

desastre, como disposto nos itens acima, é a participação cidadã e comunitária nos processos de tomada de 

decisão e controle social no monitoramento dos programas de reparação, mitigação e remediação (TODD & TODD, 

2011). 

A contratação de prestadoras de serviço pelas empresas causadoras do desastre e a continuidade de uma 

série de contratos quando a governança de reparação foi transferida para a Fundação Renova ajudou a acentuar 

os problemas de dissonâncias entre o que é necessário na remediação e o que foi colocado em prática. Essas 

prestadoras de serviços entraram em campo na situação do desastre com as mesmas ferramentas e metodologias 

adotadas embasadas em teoria de stakeholders em situação de normalidade operacional e comercial das 

empresas (Herkenhoff & Ptrates, 2016. Ver PG006: Anexo I).  

Esse defeito conceitual e metodológico da abordagem das pessoas atingidas e outros stakeholders distorceu 

e não foi capaz de investir desenvolvimento de capacidades e habilidades de participação social consideradas 

fundamentais para recuperação socioeconômica e ambiental em casos de desastres de grandes proporções, 

conforme apontado no item 2.2.3.1.  

O cadastramento emergencial e outros mapeamentos, balizados pela teoria de stakeholders, criaram uma 

disfuncionalidade de classificação geral das pessoas e organizações presentes no território impactado, 

classificando-as quanto a: (i) Posicionamento “Favorável/Moderado/ Crítico” e (ii) Comportamento: “Cooperativo 

ou Pouco Cooperativo em relação à marca e à empresa causadora do desastre” (PG006: Anexo I). A situação 

em que as pessoas se encontravam em estado de vulnerabilidade diante da afetação dos seus meios de vida, 

esse processo elevou barreiras para o desenvolvimento da confiança tão necessário para o sucesso de programas 

de reparação e remediação. A Figura  traz um exemplo que ilustra esse momento: 

Figura 2.2-5: Extrato de relatórios da ação de diálogo da Samarco. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

130 

De acordo com relatos contidos no Parecer 279/2018 – SPPEA, os atingidos atribuíram nota baixa à Fundação 

Renova em função das práticas de relacionamento adotadas no território: 

“Ouvimos relatos de afetados de que técnicos da Renova em campo usam a retórica da 

desqualificação dos seus direitos, empunhando um discurso desconstituidor do atingido 

como sujeito de direito: ‘você não tem direito’. Em outros momentos a negação do atingido 

aparece na tentativa de apresentar as ações de reparação como ’ajuda’ ou ’benesse’ e não 

como obrigações. Ao tempo que negam, menos ainda informam ou esclarecem quais são 

os direitos e como acessá-los.” (Parecer 279/2018 – SPPEA, p.72) 

As ações de comunicação e diálogo passaram a traçar estratégias e atividades direcionadas ao 

convencimento de que os esforços das empresas e da Fundação Renova eram os mais evidentes, possíveis e 

necessários em forma de propaganda ou reatividade às criticas, reclamações e dúvidas por parte das pessoas 

atingidas, especialmente os que tiveram suas vidas reviradas pelos danos do desastre.  

Na Figura 2.2-6, fica evidenciado que a Fundação Renova, na sua interpretação do TTAC, tinha foco em uma 

comunicação empresarial com o território atingido, tão preocupada em reputação como quanto à reparação. 

Contudo, o perfil das empresas de comunicação contratadas acabou reforçando mais o cuidado com a reputação 

do que o diálogo aberto com as pessoas e organizações atingidas com necessidades de cuidados emergenciais 

(Ramboll: Dados de campo). 

Figura 2.2-6: Estratégia da comunicação da Fundação Renova apresentada à CT-PDCS em agosto/2017. 

 

Apesar das intenções declaradas na documentação da Fundação Renova, tais como “Propósito – contribuir 

para que a reparação aconteça – com transparência e engajamento” (Fundação Renova, Apresentação CT-PDCS, 

2017, p. 3) e “Objetivos: Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços 

fixos ou itinerantes, que contemplam a instituição de mesa de diálogo e negociação permanente; a construção e 

manutenção de sítio virtual na internet; a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; 

central 0800 de atendimento à população; criação de um manual de ‘perguntas e respostas’; divulgação em redes 

sociais sobre iniciativas da Fundação; esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento 

com a imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação” (Fundação Renova, p. 23), não 

houve escuta, não se praticou uma comunicação não-violenta (Rosenberg, 2006) e nem houve acolhimento das 

manifestações negativas, necessários em situação de desastre. Muito menos trabalhou-se na reversão dos 

mecanismos de desconfiança por meio da aplicação de metodologias em que a abordagem participativa pudesse, 

entre outras funções, distender os conflitos emergentes. Neste relatório mensal ao CIF de 17/04/2017 citado, a 

Fundação descrevia como “Principais Desafios: Estimular a maior participação das comunidades nas tomadas de 

decisão; e Comunicar de forma eficiente com toda a sociedade” (Fundação Renova, p. 23). 

A celebração do acordo judicial conhecido por TTAC, alcançada pela pactuação entre entes governamentais 

e representações das empresas causadoras do desastre, não se deu com a participação dos atores sociais mais 

atingidos (BORGES, et al. p. 6). Do lado do poder público havia uma crença de que a democracia representativa 
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e seus mandatos fossem suficientes para garantir a representação dos interesses das pessoas atingidas175. Além 

de ser mais um indicador da inexperiência do Estado brasileiro com a gestão de situação pós-desastre, a falta do 

desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social foi um fator de agravamento da desconfiança 

da população atingida sobre a governança instituída para essa gestão.  

Mesmo sem participar da elaboração do TTAC, as pessoas atingidas e suas organizações, pelo aporte técnico 

na negociação desse termo, tiveram garantido o direito de participação na reparação em muitas das suas 

cláusulas. Entretanto, esta implementação é deficitária até o momento.  

                                                
175 Discurso do representante da AGU na sessão de Homologação do TAC-Gov em 08/08/18. 
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2.2.6.1 A linha do tempo do PG006 e da elaboração do PTI 

Figura 2.2-7: Linha do tempo do PG006 e da elaboração do PTI. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

133 

 

O Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social – PG006 foi previsto no TTAC 

especialmente na subseção I.6, cláusulas 59 a 72, instituindo a obrigatoriedade de assegurar o acesso à 

informação e à participação social na elaboração, gestão e monitoramento das ações de reparação, “reconhecida 

a multiplicidade de formas e procedimentos de divulgação e efetiva participação social, desde audiências 

públicas até o uso de múltiplas mídias de modo a favorecer uma participação esclarecida.”176 Como ações do 

Programa, foram previstas, dentre outras, a realização de painéis temáticos e de eventos anuais de prestação 

de contas e a criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade, destacando a 

instituição de mesa de diálogo e negociação permanente no curso do programa, criação e manutenção de 

espaços dialogais com as comunidades, implementação de ouvidoria e central 0800 de atendimento à 

população.  

A apresentação da primeira versão do seu escopo por parte da Fundação Renova, contudo, ocorreu somente 

em março/2018, passados 2 anos da celebração do TTAC. Neste intervalo de tempo, no entanto, foi realizada 

uma série de discussões. A CT-PDCS, cuja primeira reunião ocorreu em 12/09/2016, neste mesmo ano orientou 

a Fundação Renova a utilizar uma abordagem territorial para desenvolver o Plano de Diálogo e Participação e a 

difundir informações com qualidade e transparência. 

Em janeiro/2017 foi celebrado o TAP, já tratado acima, e que garantiu a participação das comunidades 

atingidas na definição e desenvolvimento dos programas. Em seguida, passado 1 ano da celebração do TTAC 

sem a apresentação de evidências de garantia da participação e controle social nos programas e ações, a 

Fundação encaminhou relatório mensal ao CIF no qual declarou a abertura de canais de permanentes de 

comunicação e integração com a sociedade. Ela apresentou como desafios estimular a maior participação das 

comunidades nas tomadas de decisão e comunicar de forma eficiente com todos.  

Ainda em 2017, foram expedidas Notas Técnicas e Deliberações que merecem destaque. A Nota Técnica 

nº 01/2017 do Grupo Interdefensorial do Rio Doce ao CIF e que foi acolhida posteriormente pela CT-PDCS por 

meio da Nota Técnica nº 02/2017, tratou do acesso a informação e da necessidade de aprimoramento e 

expansão dos canais de relacionamento disponibilizados pela Fundação. Em seguida foi acolhida também pelo 

CIF, resultando na Deliberação nº 105, de 14/09/2017, que estabeleceu parâmetros para aprimorar e expandir 

os canais de comunicação disponibilizados. Tal determinação não foi plenamente cumprida, resultando, em 

dezembro de 2017, na Deliberação nº 140, por meio da qual o CIF notificou a Renova pelo descumprimento 

parcial da Deliberação CIF nº 105 e estabeleceu o prazo de um mês para apresentação de documentos 

comprobatórios da execução das ações nela descritas. 

Finalmente, em março/2018, foi apresentado pela Fundação Renova o primeiro escopo de programa, que 

posteriormente sofreu uma série de alterações. Em maio, a CT-PDCS emitiu a Nota Técnica nº 02/2018 que 

requereu a reformulação do conteúdo dos pilares do PG e, em junho, a Fundação apresentou novo escopo, 

incluindo proposta para os Planos Territoriais Integrados.  

Em 08/08/2018, ocorreu a homologação do TAC-Gov e do Termo Aditivo ao TAP, aprimorando os 

mecanismos de efetiva participação das pessoas atingidas em todas as etapas do TTAC.  Em seguida a Nota 

Técnica nº 07/2018 da CT-PDCS incluiu o PTI como diretriz do PG006 e determinou a participação dos atingidos 

como requisito fundamental. 

Em outubro/2018, a Fundação Renova apresentou nova versão do escopo, a qual foi apreciada pela Nota 

Técnica nº 09/2018/CT-PDCS, de 09/11/2018, que a aprovou parcialmente, com exceção do pilar ouvidoria e 

outras recomendações. Em seguida, foi publicada a Deliberação CIF nº 228, que neste sentido determinou o 

prazo de 10 (dez) dias para reformulação dos itens solicitados na NT nº 09/2018. A partir dessas 

recomendações, foi apresentada, ainda no mesmo mês, a quarta definição do PG006. 

Também em novembro foi expedida a Nota Técnica nº 12/2018/CTPDCS/CIF estabelecendo o prazo de 180 

dias para realização de oficina para aperfeiçoar indicadores para os três programas que acompanha, com 

participação de especialistas, membros da Câmara Técnica, Assessorias Técnicas, atingidos, auditoria 

                                                
176 TTAC, Cláusula 61, p. 44. 
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independente e equipes dos programas, a qual se transformou na Deliberação CIF nº 230, de 29 de novembro 

de 2018, de mesmo teor. 

Em março/2019, foi proferida a Nota Técnica nº 13/2019/CTPDCS/CIF, que recomendou a aprovação da 

definição do PG006, resultando na Deliberação CIF nº 272, que aprovou integralmente o escopo do Programa, 

sem prejuízo de ajustes que se fizerem necessários no decorrer da sua implementação. 

Até o presente momento, não foi definida data para realização da oficina de indicadores, a qual, por força 

da Deliberação CIF nº 230, deveria ter ocorrido até 29/05/2019. Ademais, os Planos Territoriais Integrados, 

apesar de previstos no escopo do Programa, ainda não foram implementados e apresentam deficiências na sua 

elaboração, conforme será descrito nos capítulos a seguir. 

 

2.2.6.2 A governança instituída no processo da reparação 

Com o TTAC, foi instituído um sistema de governança em que a participação de diversos atores sociais, 

especialmente as pessoas atingidas ficou completamente restrita a apenas três assentos no Conselho Consultivo 

da Fundação Renova. Pelo tamanho do território atingido, número de habitantes e diversidade socioeconômica 

e cultural, esses três assentos não poderiam dar conta de garantir uma representatividade decente dos atingidos 

nesse sistema. 

Figura 2.2-8: Esquema da estrutura de governança da fase inicial da Fundação Renova e CIF. 

 

O sistema também criou uma separação bem definida entre o que foi chamado de estrutura de governança 

interna e externa à Fundação Renova. Ao Comitê Interfederativo (CIF), ficou o papel de recomendar as ações, 

avaliar e notificar não conformidades, além de indicar parte dos membros do Conselho Consultivo e apenas um 

único membro do Conselho Curador composto por mais seis membros indicados pelas empresas mantenedoras 

(Samarco, Vale, BHP Billiton).  

Sem previsão de participação das pessoas atingidas e organizações da sociedade civil na estrutura de 

governança externa, os signatários do TTAC criaram um fator de contradição: em diversas cláusulas indicaram 

a participação e controle social sobre a reparação, mas nada disso ficou garantido nas estruturas internas e 

externas de governança. 

Como fundação de finalidade pública, mas definida como de direito privado, a Fundação Renova procurou 

manter seu poder de decisão final sobre todo o processo de reparação e compensação dos impactos do desastre 

da Samarco. 
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Como exposto anteriormente, as primeiras manifestações da Fundação Renova com respeito às orientações 

da CT-PDCS foram em si também contraditórias como a estrutura de governança. De um lado, admitia que 

deveria evoluir no diálogo com as comunidades atingidas considerando um desafio de promover a participação 

social, de outro lado, apoiava-se nas ações de comunicação do tipo institucional, voltado à reputação, e nas 

ferramentas de engajamento de stakeholders para empresas, desconectadas das necessidades apontadas pela 

literatura para enfrentamento de situações pós-desastre.  

Essa contradição era tão significativa que, na Ata da 3ª Reunião da CT-PDCS de 25/11/2016, os membros 

desta destacaram que as comunidades cobravam da Fundação Renova devolutivas sobre as reinvindicações 

colocadas em reuniões pelos territórios, e as pessoas atingidas reclamavam de falta de atenção e respostas aos 

seus pleitos. 

Em 19/01/2017, foi celebrado o Termo de Ajustamento Preliminar (TAP), tido como uma das consequências 

das Ações Civis Públicas177 que tramitavam na 12a Vara Federal de Minas Gerais e no momento estão suspensas. 

Este TAP abre caminho para o empoderamento das pessoas atingidas por meio da obrigatoriedade de as 

empresas contratarem as assessorias técnicas independentes na Área 1 do desastre que engloba os municípios 

de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

Em abril/2017, a Fundação Renova publicou diretrizes para o “Ciclo de Vida dos Programas” por meio do 

qual apresentou a primeira solução para a participação chamada de “engajamento dos stakeholders”. 

Figura 2.2-9: Fluxograma do Ciclo de Vida dos Programas. Fonte: Renova, abril de 2017. 

 

Por meio desse modelo, a Fundação Renova afirmou que a condução da fase de Definição dos Programas 

será da responsabilidade dos líderes de programa; a fase de Execução será compartilhada entre líderes de 

programa para processos e projetos sem obra, e entre líderes de território para projetos com obras; a fase de 

Encerramento será de responsabilidade da área jurídica da Fundação. A participação social estaria prevista 

apenas na etapa de “Definição” durante o “Estabelecimento das diretrizes e requisitos do Programa” (Fundação 

Renova, 07/04/2017). 

Em 2017, diversos questionamentos sobre a qualidade e níveis possíveis de participação e controle social 

foram realizados no campo dos debates entre a Força-Tarefa do Ministério Público e as empresas mantenedoras 

da Fundação Renova quando das negociações de finalização do referido TAP. Desses debates, iniciou-se em 

julho/2017 o processo de negociação paralelo que resultou no já apresentado TAC-Gov. Nesta negociação, 

participaram todos os signatários do TTAC e a FT. 

Os atingidos e entidades da sociedade civil não participaram diretamente desta negociação, mas antes de 

ser levada à homologação judicial, a Força-Tarefa encomendou, dos seus peritos concursados, um estudo no 

                                                
177 Ação Civil Pública n0 0069758-61.2015.4.01.3400 de 30/11/2015 e a outra encaminhada pelo Ministério Público Federal 
(Procuradoria da República nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo – Força Tarefa Rio Doce). Autos no 60017-
58.2015.4.01.3800 e 69758.61-2015.4.01.3400; abril de 2016. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

136 

 

território e com organizações da sociedade civil que ajudasse a desenhar uma estrutura de participação e 

controle social, especialmente dos atingidos.178 

A estrutura da governança estabelecida pelo TAC-Gov homologado pela Justiça Federal trouxe à tona a 

possibilidade de inserção formal de representação dos atingidos em diversas instâncias do sistema inclusive as 

deliberativas. Nessa estrutura os atingidos passaram a serem organizados em COMISSÕES LOCAIS 

reconhecidas, a partir de um apoio técnico, mobilizador e organizacional das ASSESSORIAS TÉCNICAS 

Independentes, podendo indicar por representação alguns membros a compor as CÂMARAS REGIONAIS. Essas 

câmaras regionais, por sua vez, possuem como um de seus papeis articular a participação dos atingidos nas 

Câmaras Técnicas, no CIF, no Conselho Consultivo e Curador da Fundação Renova (Figura 2.2-10).  

Os assentos dos atingidos nas instâncias acima descritas são garantidos em número de participações 

(Figura 2.2-11), contudo sua representação não será necessariamente com pessoas fixas dentre os seus 

indicados, pois as indicações podem variar de acordo com os temas ou regiões que estarão em debate. 

 

Figura 2.2-10: Esquema simplificado das inclusões de instâncias de participação dos atingidos na governança da reparação. 
Fonte: elaboração própria. 

 

                                                
178 Parecer 279/2018 –SPPEA, produzido pela Secretaria de Perícias, Pesquisa e Análise do MPF e pela Coordenadoria de 
Inclusão e Mobilização Sociais (Cimos) do MPMG. 
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Figura 2.2-11: Esquema da estrutura de governança em implantação pós TAC - Gov com destaque da Repactuação. Fonte: 
CIMOS/MPMG 

 

Uma outra garantia de espaço de participação definido pelo TAC-Gov estabelece que os atingidos poderão 

provocar e demandar mudanças nos programas de reparação, conforme Figura 2.2-11, voltadas para 

adequações regionais dos mesmos, acionando sessões de negociação nas Câmaras de Repactuação por 

intermédio das Assessorias Técnicas e das Câmaras Regionais. 

Mesmo com o processo paralelo de negociação sobre a reparação dos danos do rompimento da barragem 

de Fundão liderada pela FT do MP que desencadeou na elaboração do acordo conhecido como TAC-Gov, a CT-

PDCS, responsável dentro do sistema CIF pela questão de participação, continuou a questionar a Fundação 

Renova com respeito ao aprimoramento do PG006 e suas fundamentações técnico-científicas com respeito à 

participação dos atingidos no processo de reparação. 

As reuniões ordinárias da CT-PDCS costumavam pautar o pedido à Fundação Renova para dar mais 

transparência, melhorar o diálogo nos territórios e apresentar uma solução para participação e controle social 

mais profunda do que o modelo de “engajamento de stakeholders” que tinha sido proposto pela Fundação. 

Apenas em março/2018, ou seja, um ano e meio após essa recomendação inaugural da CT-PDCS, foi 

apresentada a primeira versão do programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG006). 

Apesar da anterior instituição, no segundo semestre de 2017, nos seis territórios mencionados acima pela ação 

de diálogo deste programa, esta versão ainda não contemplava a abordagem territorial de maneira integrada à 

participação e o controle social.  

Após nova demanda da CT-PDCS, na revisão de junho/2018 foi incluída a proposta dos Planos Territoriais 

Integrados. A CT emitiu, ainda, a Nota Técnica nº 07/2018 incluindo o Plano Territorial Integrado como diretriz 

do PG006 e determinando a participação dos atingidos como requisito fundamental. A referida NT foi acatada 

pela Fundação Renova, dando origem, assim, à versão da definição do programa apresentada em 

novembro/2018. 

A Fundação Renova encaminhou ao CIF e CT-PDCS o ofício OFI.NII.122018.4826 com a versão FM-GPR-

001 Rev. 03, Id. 27 de novembro de 2018 do Programa, em resposta à Nota Técnica nº 09/2018/CTCPDCS/CIF, 

acrescendo ao escopo os seguintes objetivos: 
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• Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população 

impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e 

integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Fundação Renova. 

• Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os 

interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos 

processos de reparação e compensação. 

• Apoiar os demais programas da Fundação Renova no que tange à promoção de 

participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos 

socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC. 

Nesta última versão do programa, a Fundação Renova confirmou a subdivisão do mesmo em quatro pilares 

(Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria), definindo o 

seguinte escopo para cada um deles: 

Tabela 2.2-3: Escopo por pilares do PG06. Fonte: Definição do PG06. FM-GPR-001 Rev. 03, Id. 27, Novembro/2018. 

Pilar Projeto/Processos Objetivo 

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o
 e

 D
iá

lo
g
o
 S

o
c
ia

l 

Processo - Análise de 
Contexto: 
Compreensão, 
Reconhecimento e 
Aproximação  

 

(1) Compreender as características e o contexto dos territórios 
e o histórico de atuação da Fundação Renova nas localidades;  
(2) Identificar e caracterizar as partes interessadas, bem como 
os ativos locais e suas redes, criando condições para a 
instituição de espaço dialogais e fomento à colaboração entre as 
partes; e  
(3) Estabelecer uma aproximação com as lideranças e outros 

atores locais. O atendimento a esses objetivos busca identificar 
as questões relevantes para o trabalho de reparação e 
compensação e orientar as estratégias de participação e 
controle social, garantindo que as ações a serem 
implementadas estejam adaptadas às particularidades locais e 
às demandas e expectativas da população atingida. 

Processo - 
Participação 
Social nos 
Programas da 
Fundação Renova 

Planejar e promover a participação social nos programas da 
Fundação Renova, de modo a permitir que as partes 
interessadas possam influenciar nas decisões relativas a todas 
as suas etapas, especialmente as Comissões Locais e população 
atingida. O processo envolve a implementação de espaços 
dialogais para a construção participativa de decisões para o 

direcionamento do trabalho de reparação e compensação. 

Processo – 
Controle Social 
nos Programas 
da Fundação 
Renova 

Planejar e promover o controle e a responsabilização sobre o 
trabalho de reparação e compensação realizado pela Fundação 
Renova, em todas as suas etapas. O controle social está 
baseado na instituição de espaços de diálogo, regulares e ad 
hoc, que permitem a fiscalização, acompanhamento, avaliação 

e prestação de contas para controle da execução das ações dos 
Programas, verificação da correspondência entre ações 
implementadas e acordos coletivos, apuração de resultados e 
verificação dos recursos aplicados. 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

Processo - 

Assessoria de 
Imprensa 

Estabelecer um relacionamento com a imprensa local, regional, nacional e 
internacional, atendendo 100% das demandas; estabelecer modelo de prestação 
de contas permanente sobre as ações de reparação, informando, de forma 
proativa, o andamento das iniciativas, evolução dos programas, resultados e 
outros temas de interesse; preparar e disponibilizar porta-vozes para atender e 
responder às demandas da imprensa; levar grupos de jornalistas à área atingida 
para mostrar os impactos e a evolução das ações de reparação.  

Processo - 

Produção de 
Conteúdo 

Realizar curadoria de conteúdo sobre o processo de reparação 

da Fundação Renova e outros assuntos de interesse dos 
públicos, direcionando informações para diversas mídias e 
veículos institucionais, para garantir o acesso à informação 
ampla, transparente e compreensível para população direta e 
indiretamente impactada. 
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Processo - 
Campanhas e 
Eventos 

Prestar conta sobre as ações da Fundação Renova; fazer 
divulgação de ações com caráter de prestação de serviços 
presentes em algumas das ações de reparação; proporcionar a 
troca de experiências e a construção coletiva; e sensibilizar 
público interno e/ou externo sobre assuntos específicos. 

Processo - Canais 
de Informação e 
Interação com as 
Comunidades 

Estabelecer canais informativos e de interação, com linguagem 
empática, adequada e de fácil compreensão para a população 
atingida, nas áreas rurais e comunidades ao longo do rio Doce, 
em Minas Gerais e Espírito Santo. Co-criar as soluções de 
comunicação com a participação efetiva das comunidades 
diretamente atingidas, relatando os anseios dos atingidos e o 

trabalho de reparação feito pela Fundação Renova. 

C
a
n
a
is

 d
e
 R

e
la

c
io

n
a
m

e
n
to

 

Projeto - 
Implantação dos 
Canais de 

Relacionamento 

Disponibilizar Canais de Relacionamento de forma a facilitar o 
acesso da sociedade às ações desenvolvidas pela Renova, bem 
como permitir o compartilhamento de informações relativas à 

individualidade de cada manifestante. 

Projeto - 
Instalação de 
Novos CIAs 

Atender à Deliberação 105, com a implantação de CIAs nas 
localidades de Povoação, Aracruz e São Mateus, todos no 
Estado do Espírito Santo. 

Projeto - 
Implantação do 

Portal do Usuário 

Atender à Deliberação 105, mediante implantação de sistema 
virtual de consulta. 

Processo – 
Gestão dos 
Canais de 
Relacionamento 

Garantir acesso a informações, oferecendo aos interessados 
orientações, de forma transparente e acessível, sobre 
programas e ações da Fundação Renova, por meio dos 
seguintes Canais de Relacionamento: a Central 0800, o Fale 

Conosco, os Centros de Informação e Atendimento (CIAs) e o 
Portal do Usuário. 

O
u
v
id

o
ri

a
 

Projeto - 
Padronização e 
implantação de 

procedimentos 

de atuação 

Estabelecer procedimentos, mapear processos e elaborar 
fluxogramas das atividades da Ouvidoria para assegurar a 
devida qualificação e apuração das manifestações além de 

treinar os pontos focais da Ouvidoria, avaliar atividades de 

acordo com os critérios de eficácia dos mecanismos de 
reclamação e denúncia. 

Processo - 
Gestão das 
Manifestações na 

Ouvidoria da 
Fundação Renova 

Assegurar acesso a um mecanismo de reclamações às 
comunidades impactadas, com o devido registro, qualificação, 
apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos 

processos de reparação e remediação da Fundação Renova. 

 

Ficou então mantido, nesta última versão, além das cláusulas 59 a 72 do TTAC, a pedido da CT-CPDCS, a 

incorporação do escopo sobre os Planos Territoriais Integrados – PTI’s, enfatizando sua função de aglutinar 

os programas de reparação por território a fim de que se fomente mais participação e controle social dos 

atingidos, conforme cláusula 2 do TAC – Governança e cláusula 11 do TTAC. 

 

2.2.6.3 Os seminários intercâmaras sobre Participação e Controle Social 

Paralelo ao processo de negociação por mais participação das pessoas atingidas e das organizações da 

sociedade civil que culminou na homologação do TAP e TAC-Gov, a CT-PDCS fez exigências à Fundação Renova 

de desenvolvimento da participação nos programas, especialmente na definição do PG006.  

Em junho/2018, a CT-PDCS decidiu realizar três seminários de debates e alinhamentos, reivindicando apoio 

material de produção junto à Fundação Renova. Justificou-se com a iniciativa de  

“se antecipar em relação ao novo modo de governança, vem por meio deste documento propor a realização 

de oficinas sobre práticas participativas, de comunicação e controle social com vistas a pactuar consensos 
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mínimos sobre estas práticas com os agentes envolvidos na tarefa de reparação – Fundação Renova e CIF – 

por um lado, e com as comunidades atingidas, por outro.” (CT-PDCS, junho de 2018, p.3) 

Do projeto dos três seminários, foram extraídos os seguintes objetivos para o processo: 

Objetivo Geral: 

Tendo em vista que o objetivo geral do TTAC é reparar e compensar efetivamente os 

danos causados ao meio ambiente e às pessoas atingidas pelo desastre, e que alcançar 

este objetivo implica em que a comunicação e a participação efetiva dos atingidos se 

instaure no centro dos processos de governança, definimos como tarefa urgente da CT 

CPDCS a realização de oficinas com a finalidade de construir e pactuar consensos 

mínimos com as demais Câmaras Técnicas do CIF, com a Fundação Renova e com as 

comunidades atingidas. Tal construção e pactuação tem por eixo a definição e 

entendimentos sobre os processos de comunicação, participação, diálogo e controle 

social, a definição de metodologias e procedimentos para viabilizá-los, bem como de 

indicadores de eficácia e efetividade dos mesmos. Como objetivo geral espera-se 

construir compromissos mútuos e, ao mesmo tempo, ampliar capacidades de 

governança participativa tanto no âmbito do poder público e da Fundação Renova 

quanto no âmbito das comunidades atingidas. 

Entre o planejamento e a execução do primeiro seminário, ocorreu a homologação, em 08/08/2018, do 

TAC–Gov e do TAP como referido acima. Isso impactou na programação do primeiro seminário, que pautou o 

conhecimento do conteúdo do Termo que foi apresentado pelo Promotor do MPMG, Dr. André Sperling. Do outro 

lado, houve intensa participação dos membros das outras 10 Câmaras Técnicas, pois o tema participação e 

controle social, desconhecido por alguns, e parte da prática de outros, foi a motivação para integrar mais o 

tema no processo de reparação. 

Um dos objetivos dos seminários em subsidiar a produção de notas técnicas pela CT-PDCS foi alcançado, 

pois, a partir deles, a produção da CT foi incrementada e houve mais orientações e recomendações para as 

melhorias do PG006 por parte desta CT. Nos subitens a seguir, apresnetamos um breve resumo dos três 

seminários. 

 

1º Seminário intercâmaras: conceito e importância da participação 

O objetivo do primeiro seminário foi alinhar entre as câmaras técnicas o conceito de participação social e 

controle, bem como alinhar teoria e prática, refletindo sobre os mecanismos de inclusão e participação de 

atingidos e comissões dentro de cada uma delas.  O registro gráfico das discussões ocorridas nas oficinas está 

apresentado abaixo: 
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Diante da apresentação dos termos do TAC-Gov pelo Ministério Público Estadual, foram levantadas as 

seguintes questões pelos participantes: a) sobre a legitimidade do TAC Governança diante da ausência de 

participação dos atingidos na sua elaboração, assim como não havia tido participação dos mesmos na elaboração 

do TTAC que instituiu o CIF, as CT’s e a Fundação Renova; b) se o papel das CT’s ficaria esvaziado com a nova 

estrutura de governança e perderia toda a experiência e expertise acumulada por elas no processo de reparação; 

c) quais garantias haveria para a implementação integral das instâncias de participação dos atingidos. 

Foi explicado novamente o processo complexo de negociação e a dificuldade de trazer os atingidos para a 

mesa de negociação com os demais interlocutores, bem como enfatizada a importância de integrar os esforços 

das CTs, CIF, instâncias dos Atingidos e suas Assessorias Técnicas para a garantia dos direitos de reparação. 

  

Figura 2.2-12: Representação gráfica das discussões o primeiro seminário Intercâmaras sobre 
participação. Elaboração: designerdeconveras.com.br. 
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Figura 2.2-13: Representação gráfica das discussões do primeiro seminário intercâmaras sobre  Participação Social. TAC 
Governança. Elaboração: designerdeconveras.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Seminário também foi realizada uma exposição dialogada que acentuou o processo de amadurecimento 

da sociedade e do Estado nas formas de democracia e de controle social: 

Figura 2.2-14: Representação gráfica das discussões do primeiro seminário intercâmaras sobre Participação Social – 

Panorama da Participação. Elaboração: designerdeconveras.com.br. 

Dentre as garantias para a participação efetiva dos atingidos nas Câmaras Técnicas do CIF, os participantes 

destacaram a importância de participar de todas as decisões, e que a decisão de participar ou não deve ser dos 

próprios atingidos. 
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Foi considerada como uma restrição forte o limite de três atingidos na composição do CIF. Por outro lado, 

refletiu-se sobre o cuidado de não transformar em grandes plenárias todas as representações com número 

ilimitado de atingidos. 

Para os participantes do Seminário, o desafio está na necessidade de, cotidianamente, buscar o 

aperfeiçoamento ou mesmo de inventividade institucional para desenvolver mecanismos ou instrumentos que 

permitam ao cidadão intervir na política, ou seja, criatividade para contemplar a participação de todos os 

atingidos. Entenderam que se deve pensar a partir do que está sendo feito nos programas, compreendendo que 

não se tratam de tarefas isoladas, e que a participação social não se dá apenas na consulta, mas sim, em todos 

os trâmites de deliberação, desde a sua elaboração até a execução.  

Dentre as recomendações, destacaram-se: trabalhar pela integração de saberes no sentido da 

intersetorialidade e para compreender a linguagem do atingido, promovendo assim essa integração de saberes; 

e abrir mão das próprias crenças para ter capacidade de articular junto aos atingidos. 

2º Seminário sobre participação e controle social com atingidos  

Realizado nos dias 19 e 20/10/2018, em Barra Longa, os atingidos apresentaram sua visão sobre os danos 

do rompimento da Barragem de Fundão, o que compreendem como conceito de participação social, bem como 

a forma como deve ocorrer, conforme representações abaixo: 

Figura 2.2-15: Representação gráfica das discussões o primeiro seminário Intercâmaras sobre participação – Participação 

nas CT’s. Elaboração: designerdeconveras.com.br. 
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Figura 2.2-16: Representação gráfica sobre os impactos da Barragem de Fundão realizada no Seminário sobre participação 

com os atingidos de Barra Longa. 

 

Abaixo (Figura 2.2-17 e 18), o conceito de participação segundo os atingidos de Barra Longa: 

Figura 2.2-17: Representação gráfica sobre os impactos da Barragem de Fundão realizada no Seminário sobre participação 

com os atingidos de Barra Longa – Conceito de Participação 
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Figura 2.2-18: Representação gráfica sobre como deve ser a participação dos atingidos realizada no Seminário com os 

atingidos de Barra Longa – Como promover a participação. 

3º Seminário sobre participação e controle social  

O objetivo do terceiro seminário179, realizado em Linhares-ES, nos dias 06 e 07/12/2018, foi dialogar com 

os atingidos sobre suas percepções e experiências com as Câmaras Técnicas e sobre como construir bases para 

uma participação e controle social.  

As principais discussões se concentraram em como viabilizar a participação, o diálogo e o controle social 

dos(as) atingidos(as) com as Câmaras Técnicas do CIF e nos programas acompanhados por elas, resultando na 

representação abaixo: 

                                                
179 Foram convidados(as): Integrantes das 11 CTs, do Ministério Público e Defensoria Pública - ES, das Assessorias Técnicas 

e da Comissão Local (TAC-Gov.) e outras organizações de atingidos(as) das localidades de Regência, Povoação, Pontal do 

Ipiranga, Rio Pequeno, Degredo e Patrimônio da Lagoa, esta última no município de Sooretama. 
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Figura 2.2-19: Registro gráfico do 3º Seminário de Participação Social em Linhares/ES – Contexto da Reparação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2-20: Registro gráfico do 3º Seminário de Participação Social em Linhares/ES- Pontos chaves. 

 

Ademais, foi realizado um balanço dos problemas, dos desafios e do que os atingidos esperam de um 

processo mais participativo na reparação. 

Os três seminários contribuíram para criar uma imagem sobre os conceitos e os aspectos estruturantes da 

reparação que a promoção da participação pudesse imprimir. Incluindo os técnicos do Poder Público em 

nivelamentos, consolidou-se uma amostra significativa de pessoas que puderam trazer à tona o que os atingidos 

esperam do  
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processo mais participativo dentro das ações da reparação e do controle das mesmas. Em paralelo, a Fundação 

Renova seguia desenvolvendo internamente a proposta dos PTIs como solução para essa lacuna na gestão dos 

programas.  

Figura 2.2-21: Registro gráfico do 3º Seminário de Participação Social em Linhares/ES - Encaminhamentos. 

2.2.6.4 Apresentação do PTI como instrumento de participação  

Em agosto/2018, a Fundação Renova apresentou180 a proposta de desenvolvimento dos Planos Territoriais 

Integrados (PTIs) como solução para promover a participação dos atingidos na gestão e melhorar a integração 

dos programas por território181. O objetivo anunciado era realizar um processo de reestruturação organizacional 

a partir de uma perspectiva de territorialização e integração, esperando com isso ampliar o entendimento acerca 

das necessidades e expectativas das pessoas atingidas, favorecer as oportunidades de diálogo, participação e 

controle social, bem como articular a atuação dos programas para a reparação integrada dos impactos. 

Em relato posterior182, informou ter realizado nove encontros integrativos, envolvendo áreas programáticas 

socioeconômicas e socioambientais, equipes de Participação e Diálogo Social, Relações Institucionais, 

Comunicação, Canais de Relacionamento, bem como áreas de suporte, incluindo Gestão de Pessoas, PMO e 

Governança.  

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, os PTIs, até o momento, não ultrapassaram os limites da 

Fundação.  

 

2.2.6.5 PTI: um plano ainda no gabinete  

Segundo a Fundação Renova, o PTI começou a ser elaborado em fevereiro/2018, vinculado à Diretoria de 

Engajamento e Participação (hoje Diretoria de Engajamento e Integração). Foi precedido pelo entendimento de 

que era necessário promover mudanças na gestão dos programas de reparação, pois era evidente que havia 

uma assincronia em termos de escopo dos programas e uma desconexão entre eles, com muitos deles sem um 

cronograma para os territórios.183 

                                                
180 17ª reunião extraordinária da CT-CPDS. 
181 Território 1. Mariana: 1. Mariana; Território 2. Alto Rio Doce: 2. Barra Longa; 3. Rio Doce; 4. Santa Cruz do Escalvado; 
Território 3. Calha do Rio Doce (Vale do Aço): 5. Sem-Peixe; 6. Rio Casca; 7. São Domingos do Prata; 8. Dionísio; 9. São 
José do Goiabal; 10. Marliéria; 11. São Pedro dos Ferros; 12. Raul Soares; 13. Córrego Novo; 14. Pingo D’Água; 15. Bom 
Jesus do Galho; 16. Caratinga; 17. Timóteo; 18. Ipatinga; 19. Santana do Paraíso; 20. Ipaba; 21. Bugre; 22. Iapu; 23. 
Sobrália; 24. Fernandes Tourinho; Território 4. Médio Rio Doce: 25. Belo Oriente; 26. Naque; 27. Periquito; 28. Alpercata; 
29. Governador Valadares; 30. Galileia; 31. Tumiritinga; 32. Conselheiro Pena; Território 5. Baixo Rio Doce: 33. 
Resplendor; 34 Itueta; 35. Aimorés; 36. Baixo Guandu; 37. Colatina; 38. Marilândia; Território 6. Foz do Rio Doce / Litoral 
ES: 39. Linhares; 40. Aracruz; 41. São Mateus; 42. Serra; 43. Conceição da Barra; e 44. Fundão   
182 Apresentação da   para a CT-CPDCS em 20/03/2019 
183 Informações prestadas pela equipe de Gestão Territorial da Fundação Renova em 31/05/2019. 
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Segundo a Fundação Renova, o desenho inicial do PTI tinha como premissa mudar o diálogo na ponta do 

processo, e tendo em vista a assinatura do TAC-Gov em setembro/2019, optaram, por precaução, por 

concentrar os esforços na fase interna. Foi informado, também, que o trabalho desenvolvido até aqui já foi 

apresentado e aprovado pelo Conselho Curador e Conselho Consultivo da Fundação. 

O sistema de gestão proposto é estruturado conforme a Figura 2.2-22: 

Figura 2.2-22: Sistema de gestão do Plano Integrado proposto pela Fundação Renova. Fonte: Apresentação da Fundação 

Renova fornecida em reunião com a Ramboll em 31/05/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho interno consistiu na compilação das demandas presentes no Cadastro da Fundação Renova e 

com base na experiência das equipes de diálogo, o que gerou as priorizações por cada território. A partir disso, 

pretende-se montar o roteiro reparatório, com ações de cada programa no território. Segundo os técnicos da 

Renova, se antes eles tinham uma foto da realidade, com o PTI eles terão um filme rodando. Mas, admitem que 

estão na  etapa do “arroz com feijão ainda não bem feito”.  

Por aconselhamento do Jurídico, foram criadas Sala de Integração para cada território. A primeira delas, 

para o território Alto Rio Doce, começou a funcionar em janeiro/2019. Para todas, a diretriz é priorizar os casos 

de resolução imediata. 

Segundo o coordenador da equipe de diálogo desse território, já foram resolvidas, via diálogo interno, 

questões como a inclusão no PASEA de demandas de saneamento rural, e procedimentos relacionados a 

falecimento de pessoas elegíveis ao Programa de Indenização Mediada (PIM).   

O tempo previsto para a consolidação de cada Sala é de três meses. Dentre as dúvidas apresentadas pela 

equipe de Gestão Territorial estão: tudo que foi acordado antes do TAC-Gov precisa ser validado com as 

Comissões de Atingidos? Como proceder onde ainda não foi formada a Comissão? 

No modelo de coordenação da gestão territorial desenvolvido pela Fundação Renova, fazem parte os 

integrantes permanentes dos programas e áreas de suporte prioritárias, bem como os programas e áreas de 

suporte sob demanda. Não foi prevista a participação dos atingidos nessa instância de gestão. Segundo a 

Coordenadora de Gestão Territorial, Danusa Nascimento, o PTI é sensível à Participação e Controle Social, 

previstos no PG006, mas ainda não tem um cronograma para validação do trabalho desenvolvido até aqui junto 

às comunidades atingidas.  
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Ainda, a Fundação Renova apresentou uma “Espiral de participação” no processo de reparação (Erro! F

onte de referência não encontrada.). 

O primeiro momento da reparação, iniciado com as ações emergenciais, foi caracterizado pela pressão 

exercida pelas comunidades e órgãos do sistema de Justiça. Um dos recursos utilizados pelas pessoas atingidas 

foi a interrupção de tráfego ferroviário, o que gerou acordos e cronogramas de atendimento em questões ligados 

ao abastecimento público para alguns locais, por exemplo. A presença do Ministério Público e Defensorias, bem 

como de órgãos públicos federais e estaduais foi determinante para que ações emergenciais relacionadas ao 

meio ambiente e ao patrimônio cultural, por exemplo, fossem realizadas. No processo de criação do TTAC, como 

já abordado nesse dossiê, não houve a participação das pessoas atingidas. Um dos argumentos para justificar 

a ausência dos atingidos, era que os órgãos da administração federal e estaduais tinham legitimidade para 

representar os interesses da sociedade, o que transpareceu, na fase emergencial, o desconhecimento sobre a 

complexidade dos danos provocados pelo desastre. 

Na sequência, o TTAC, celebrado em março/2016, não contemplou na sua estrutura do Comitê 

Interfederativo (CIF) e suas Câmaras Técnicas, a participação de pessoas atingidas. Somente no final do ano 

de 2017, o CIF realizou, em Regência/ES, uma primeira, e única, reunião pública para escuta dos atingidos. 

Figura 2.2-23: Modelo de participação do PTI. Fonte: Fundação Renova. 

 

As discussões sobre a adequação e definição dos programas aprofundaram o caráter não-participativo da 

gestão da reparação. Deixadas de fora da formulação do TTAC, as pessoas atingidas, novamente não foram 

ouvidas de forma sistemática, mas apenas de forma episódica, individual ou quando capitaneado pelo Ministério 

Público (caso do GT Moradia de Mariana, relato nesse Dossiê). Para a realização dos diagnósticos dos danos no 

turismo, cultura e lazer, por exemplo, foram realizadas entrevistas com moradores atingidos e representantes 

do poder público local, mas sem nenhum envolvimento coletivo no território. 

Assim, o que a Fundação Renova classifica como “Participação Social Não Uniforme”, ao longo do “Momento 

1” (Figura 2.2-23), é um emaranhado de consultas e acordos pontuais, provocados pelas pressões originadas 

nos territórios por parte dos atingidos ou dos órgãos dos Sistema de Justiça. Para a maioria dessas consultas 

ou diálogos individuais, as informações são fornecidas de forma precária ou incompleta, conforme relatos de 

campo obtidos pela equipe Ramboll, demonstrando a dificuldade da Fundação Renova em subir a escada da 

participação (Arnstein, 2002). 
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No “Momento 2”, situado pela Fundação Renova a partir da homologação do TAC-Gov, residem as 

expectativas de participação e controle social efetivas na reparação. Essa etapa, no entanto, demandará um 

esforço maior da Fundação Renova e de todo sistema de Governança, para que, além da agilidade requerida 

pelo processo de reparação, o desenho institucional previsto atenda aos anseios das comunidades, gerando 

aprendizagem e, quando necessário, o seu aperfeiçoamento. 
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2.2.7 Indicadores de Monitoramento 

Para o monitoramento dos Planos Territoriais Integrados do PG006, a Ramboll elaborou seis indicadores. 

Destes, quatro indicadores são aplicáveis e passíveis de mensuração para esta fase inicial de elaboração dos 

PTI’s. 

O primeiro indicador, “Status de elaboração do PTI”, tem como objetivo verificar se foram desenvolvidos, 

para cada território, um plano de atuação integrada (1). Este indicador reveste-se de grande relevância, tendo 

em vista que os 45 municípios atingidos foram agrupados em seis territórios, cada um com características 

próprias em seus aspectos ambientais, econômicos, sociais e culturais.  

Já o segundo indicador, “Participação social dos atingidos”, tem como objetivo verificar os vestígios de 

participação dos atingidos na elaboração do PTI em cada território. Adota-se como parâmetros a existência real 

de momentos participativos para sua elaboração, devidamente publicizados quanto à sua finalidade, 

cronograma, e locais de reunião; além da adequação de linguagem e condução democrática de sua realização, 

com registro das proposições e deliberações. 

O terceiro indicador, “Compatibilidade do PTI com os danos identificados em cada território” tem o objetivo 

de estabelecer uma relação entre as ações planejadas e as demandas do território. Nesse caso, não se restringe 

a identificar a correspondência das ações com os programas do TTAC, mas também em relação aos novos danos 

apresentados pelas comunidades, em  espaços formais ou informais. 

Por último, o indicador “Adequação dos métodos empregados aos modos de vida e de reprodução” 

considera como  pressuposto  que  as soluções técnicas, por melhores que sejam, podem ser incompatíveis com 

a realidade social da  comunidade. O indicador  tem o propósito de verificar se a condução das ações para 

identificação e avaliação dos danos, demandas, anseios e formulação das soluções, respeitam a cultura e 

saberes locais. 

Figura 2.2-24: Resultado dos Indicadores do monitoramento do PTI mensurados de ago/2018 a Jul/2019. Fonte: 

dados próprios 

Os indicadores acima apresentam uma radiografia da elaboração dos PTIs no período monitorado. O 

indicador de status de elaboração (gráfico 1 da figura 2.2-24) indica um percentual de 100% de execução. Isso 
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significa que em cada um dos seis territórios foi elaborado um Plano Territorial Integrado, fato que pode ser 

comprovado pelos documentos apresentados pela Renova na reunião da CT-PDCS em junho do corrente, onde 

foram descritas as fases internas de elaboração e as prioridades definidas para cada território.  

Para o indicador “Participação Social dos Atingidos” (gráfico 2 da figura 2.2-24), o índice obtido foi de 0%, 

já que em nenhum território foi realizada reunião ou debate com as comunidades para sua elaboração. Conforme 

informações da Fundação Renova, os dados utilizados para elaboração dos PTI’s foram retirados do Cadastro, 

relatos das gerências de território e de informações das equipes de diálogo. Não foi convocada ou realizada 

reunião específica para elaboração do PTI em nenhum dos territórios. 

Já o indicador “Compatibilidade do PTI com os danos identificados no território” (gráfico 3 da figura 2.2-

24) atingiu o índice de 50% em todos os territórios. Esse patamar foi obtido pelo fato de a Fundação Renova 

ter se utilizado das informações disponíveis em seu banco de dados e de relatos de reuniões específicas ocorridas 

ao longo do tempo nos territórios. Entretanto, estas informações não são suficientes para elaboração de um 

bom planejamento, pois além da desatualização do cadastro, a experiência tem comprovado que novos danos 

são relatados pelos atingidos, em diferentes momentos e situações, o que exige um  dinamismo por parte da 

gestão dos programas, até então inexistente. 

Por último, o indicador “Adequação do método empregado aos modos de vida e de reprodução” permite 

identificar se o processo de elaboração do PTI respeitou a realidade cultural dos atingidos, em questões como 

hábitos, comportamentos socias, linguagem empregada, formas de abordagem, com vistas a obter a 

compreensão e a máxima participação. O resultado obtido (8%) considerou que, em apenas um território (no 

caso, Alto Rio Doce), foi implementada a Sala de Integração, o que permitiu a discussão interna, de caráter 

gerencial, das prioridades do território. Contudo, o resultado no território não foi completo (o que elevaria o 

percentual para 16%), já que, além de não ter contado com a participação direta dos atingidos e sim apenas 

com a consideração de demandas levantadas em oportunidades anteriores, não teve sequer validação posterior. 
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2.2.8 Conclusões e recomendações 

A elaboração e execução dos Planos Territoriais Integrados tem o potencial de inaugurar um novo tempo 

na gestão dos programas de reparação na Bacia do Rio Doce. A integração das equipes executoras a partir do 

território pode trazer mais eficiência e eficácia para a implementação. Condição indispensável, no entanto, para 

alcançar êxito, é a existência da participação social efetiva em todas as suas fases: elaboração, validação, 

implementação e monitoramento, além, é claro, da aplicação do conceito de participação e controle social de 

forma integral, considerando a tipologia de participação de Arnstein, com vistas a possibilitar o efetivo 

compartilhamento de poder entre Fundação Renova e atingidos. 

As discussões sobre este instrumento, que já duram 15 meses, no entanto, não envolveram as pessoas 

atingidas nem suas representações nos territórios. A construção do PTI, até o momento, ficou restrita aos 

gabinetes, a partir de informações desatualizadas do cadastro e de percepções dos gerentes de território e 

equipes de diálogo. 

É fato que, mesmo tendo a participação e controle social estabelecidos em acordos homologados pela 

Justiça e reconhecidos em documentos da própria Fundação Renova, o direito das pessoas atingidas vem sendo 

reiteradamente violado. A definição do PG 006 aponta como uma das restrições do Pilar Participação e Diálogo 

Social: 

“A possibilidade de negativa das partes interessadas em estabelecer diálogo com 

representantes da Fundação Renova e suas equipes, por não a reconhecer como 

legítima ou por outras motivações, pode implicar em restrições para o desenvolvimento 

das ações de participação e controle social” (PG 006 – Documento de Definições, item. 

6.6.1.5). 

Passados mais de três anos do desastre sem que haja mecanismos efetivos de participação e controle social 

como já largamente exposto neste dossiê, bem como a falta de respostas a questões centrais dos atingidos por 

parte da Fundação, fazem com que a restrição acima ganhe contornos reais, corroborados pela realidade 

encontrada em campo pela equipe da Ramboll. Muitos entrevistados declaram não participar mais das reuniões 

organizadas pela Fundação Renova, pois não veem validade e/ou relevância desses fóruns. Observa-se nos 

territórios uma situação de desgaste da relação atingidos x Fundação Renova e a falta de confiança na 

instituição, estimulada por reiteradas posturas de desqualificação das narrativas e dos direitos dos atingidos. 

A demora nas respostas efetivas, a ausência de participação e o descrédito da entidade criada para a 

execução dos programas têm alimentado os conflitos no processo de reparação, como sinalizam as ocupações 

realizadas no mês de junho do corrente ano pelos atingidos em escritórios da Renova.184 

Por outro lado, além da precariedade e da insuficiência dos mecanismos de diálogo criados pela Fundação 

Renova, mostra-se fundamental apurar se as resistências do corpo diretivo e gerencial são provocadas pelas 

empresas mantenedoras, vez que essas têm a maioria de membros no Conselho Curador, e “podem dizer não 

às deliberações do CIF” 185. 

Os Planos Territoriais Integrados, com o objetivo de articular as ações de acordo com as demandas de cada 

território, surgem como uma oportunidade de articulação direta com os atingidos. Nesse sentido, é fundamental 

que envolvam as comunidades locais e se desenvolvam, assim, enquanto ferramenta e lugar de participação 

social e protagonismo das pessoas atingidas. 

A participação exige ainda que organizações promotoras estejam abertas ao aprendizado, que valorizem 

mais a flexibilidade de adaptação às necessidades do processo de reparação e remediação. O que não tem sido 

a postura e estrutura da Fundação Renova, que atua de forma tecnicista e cujo poder centraliza-se no seu 

                                                
184 Segundo carta divulgada pelo MAB, os garimpeiros e pescadores de Mariana, Barra Longa e Acaiaca, ocuparam o 
escritório de Mariana esperavam há 7 meses a marcação de uma reunião com a Fundação Renova.  Disponível em 
http://mabnacional.org.br/noticia/nota-do-mab-sobre-ocupa-do-escrit-rio-da-renova-em-mariana 
185 Entrevista de Roberto Waack, presidente da Renova, ao jornal O Tempo, em 31/05/2019. Disponível  em 
https://www.otempo.com.br/economia/presidente-da-renova-diz-que-funda%C3%A7%C3%A3o-tem-inefici%C3%AAncia-
mas-%C3%A9-a-solu%C3%A7%C3%A3o-1.2188762. 
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Conselho Curador, o que é agravado pelo excesso de burocracia, inclusive de forte aparato jurídico de defesa 

das mantenedoras. 

A governança da reparação integral no caso do desastre da Samarco ainda institucionaliza um modelo 

tecnocrático em detrimento de abordagens de compartilhamento de poder para reorganização dos programas 

dentro da lógica de participação com respeito à autonomia das populações atingidas sobre as escolhas que 

determinarão seu futuro. 

Assim, para dar cumprimento pleno à Cláusula 59 do TTAC, que impõe à Fundação Renova o dever de 

“assegurar a participação social nos projetos de identificação e detalhamento de programas e projetos”, 

recomenda-se que a Fundação Renova: 

a) Visando reparar as lacunas temporais e metodológicas apontadas: 

• Defina a metodologia de implantação dos PTI’s, considerando as especificidades de cada território 

(perfil populacional, perfil cultural e socioeconômico das comunidades atingidas, dos danos do 

desastre e necessidades decorrentes, acessos das pessoas aos locais e mecanismos para 

participação, etc.). A metodologia deverá levar em conta a revisão conceitual indicada sobre 

participação e controle social; 

• Defina um calendário, de curto prazo, para implementação dos PTIs, começando pela validação das 

prioridades mapeadas por territórios e as consequentes relações com as necessidades e danos 

decorrentes do desastre da Samarco, promovendo ajustes dos levantamentos já feitos, em diálogo 

aberto com as comunidades atingidas nos seis Territórios; 

b) Com vistas à ampliação da participação social: 

• Conclua imediatamente, por parte das empresas, o processo de contratação das ASTECS para as 

Comissões de Atingidos; 

• Dê transparência total sobre os encaminhamentos definidos em cada Território, por meio de 

relatórios mensais e atas, que deverão, obrigatoriamente, ser disponibilizadas no site de Fundação 

e em outros meios a serem estabelecidos em conjunto com os atingidos. 

c) Para possibilitar a gestão e monitoramento dos PTI’s pela Fundação Renova e pelos atingidos: 

• Descreva as estratégias e ações para vencer os desafios internos de fragmentação dos programas 

relatados pela Fundação Renova; 

• Defina os indicadores e seu respectivo monitoramento que mensurem a qualidade de participação 

dos atingidos e organizações afins dentro do sistema de gestão dos programas; 

• Reforme as instâncias internas de governança de modo a reduzir a centralização das decisões no 

Conselho Curador; 

• Institua o poder de fiscalização das Comissões de Atingidos sobre a implementação das ações em 

cada território, com reporte à Força Tarefa, de acordo com critérios e cronograma a ser estabelecido 

por esta, para tomada de providências, se for o caso. 

Por fim, importante ressaltar que, para a implementação plena do TAC-Gov perante todos os entes 

signatários, a atuação das Assessorias Técnicas Independentes é imprescindível para a garantia dos direitos das 

pessoas atingidas e implementação do PTI. Nesse sentido, visando à complementariedade técnica e à 

efetividade da reparação, recomenda-se as seguintes medidas: 

I) Ações de troca de experiências entre as equipes de assessorias técnicas contratadas e as futuras 

equipes, com participação dos experts da Força-Tarefa e Fórum de Observadores, a fim de realizar 

gestão de conhecimento e revisão crítica das metodologias e procedimentos que acolham as 

diferentes necessidades das pessoas atingidas; 

II) Ações de alinhamento conceitual e aprofundamento teórico-metodológico a partir das 

especificidades de restauração pós-desastre; 

III) Descrição de diretrizes básicas fundamentais para ações das novas assessorias técnicas, levando 

em consideração as experiências e aprendizados das instâncias e processos participativos em curso 
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a partir das ASTECS já instaladas e adaptando as lições aprendidas às especificidades das realidades 

locais; 

IV) Definição de um calendário permanente de monitoramento e gestão de conhecimento sobre a 

atuação das assessorias técnicas que considere os desafios e soluções comuns sobre a ampla 

participação dos atingidos e alto grau de representatividade das comissões locais dos atingidos;

  

V) Elaboração de estratégias de fluxos de troca de informações para fomentar participação robusta nos 

momentos e diferentes instâncias de repactuação geral e territorial dos programas de reparação; 

VI) Desenvolver uma perspectiva de interlocução permanente das ASTECS com os poderes públicos 

locais (prefeituras, câmaras municipais e conselhos gestores), para a incorporação da nova 

realidade trazida pelo desastre nos processos de trabalho e planejamento das políticas públicas.  
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2.3 DOSSIÊ DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL (PG025; 026; 027) 

2.3.1 Sumário 

A restauração florestal integra as ações primordiais dos programas de Recuperação da Área Ambiental 1 

(PG25), Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes APPs (PG26) e Recuperação de nascentes (PG27). 

No âmbito do PG25, a restauração florestal deve abranger as APPs (Áreas de Preservação Permanente) e 

as áreas preteritamente florestadas que foram afetadas pela movimentação e deposição de rejeito. Segundo 

análise da Renova, tais situações perfazem 561,04 hectares. No entanto, análises dos Institutos Lactec indicam 

que 754,14 hectares de florestas foram afetadas, sugerindo a necessidade de restauração ecológica em área 

mais ampla. O prazo para conclusão da implantação das restaurações a serem realizadas pelo PG25 foi 

estabelecido em quatro anos pelo TTAC, e se encerra em março de 2020 e hoje o maior desafio do programa 

está em cumprir seu cronograma. Há conflito de informações quanto ao andamento de implantação: a Fundação 

Renova informa a implantação de 165 hectares, porém apresenta planos restauração que abrangem 135 

hectares (poligonais planejadas). De qualquer maneira, fica evidente que menos de um terço da implantação 

foi concluída, restando apenas uma temporada de plantio para o término do prazo estabelecido. As intervenções 

realizadas apresentam diversas deficiências, em especial: 

• Os plantios foram realizados com densidade inferior à indicada pela literatura, e foram seguidos de altas 

taxas de mortalidade, o que resultou em densidade de arbóreas nativas significativamente inferior à 

observada para árvores adultas em inventários florestais realizados na região, mesmo considerando-se 

a expressiva contribuição da regeneração natural. 

• Quanto às espécies plantadas, verifica-se baixa aderência aos resultados e recomendações do 

levantamento florístico contratado pela Fundação Renova. Mudas de espécies exóticas também foram 

plantadas. 

• Frações expressivas dos plantios apresentam falhas de manutenção no isolamento (cercas), controle de 

formigas e controle de herbáceas exóticas. 

• Não ocorreram intervenções paralelas ao plantio de arbóreas nativas que favoreçam a restauração de 

biodiversidade compatível com a Mata Atlântica, observando seus aspectos composicionais e funcionais.   

Para o PG26 foi estabelecida a meta de restaurar 40.000 ha. de APPs degradadas da Bacia do Rio Doce em 

dez anos. Um quarto desta área deve ser recuperada com metodologias de restauração ativa, e o restante deve 

ser destinado à restauração passiva. Ou seja, em média, este programa deve realizar anualmente o cercamento 

de 4 mil hectares e o plantio em mil hectares de APPs. A Fundação Renova informa que 646 hectares foram 

cercados até o momento, mas os plantios ainda não foram iniciados. Estes resultados parciais implicam em uma 

defasagem de 11.354 ha. de cercamento e 3.000 ha. de plantios, com relação ao que seria esperado para o 

período de três anos. Atraso de tal ordem impede avaliar se o cumprimento da meta ainda é factível, tão pouco 

se os recursos financeiros previstos serão suficientes. 

A Fundação Renova informa que as intervenções do PG27 já abrangem 1039 nascentes, mas há diversas 

ressalvas que impossibilitam que essa quantidade seja validada. Nas intervenções do PG27 ainda são 

observadas condições adversas à restauração florestal, o que se deve principalmente à ampla taxa de infestação 

por gramíneas invasoras que ocorre em 99% das nascentes incluídas no programa. A persistência de condições 

favoráveis ao predomínio de gramíneas exóticas indica a necessidade de melhoria nos protocolos de implantação 

e de manutenção.    

 

2.3.2 Introdução 

Este relatório tem como objetivo apresentar a consolidação das principais questões relacionadas à 

Restauração Florestal no contexto dos compromissos assumidos pelas empresas controladoras da Samarco no 

âmbito do TTAC. As ações de restauração florestal estão organizadas de forma segmentada em 3 programas, 
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sendo 1 de carácter reparatório (programa 25) e 2 programas que são compensatórios (programas 26 e 27). 

Este documento apresenta a estrutura dos programas, suas respectivas abrangências, as ações relacionadas a 

cada programa e seus indicadores de avaliação. Por fim, são feitas considerações e propostas algumas 

recomendações.     

 

2.3.3 A restauração florestal da Fundação Renova 

PG025 – Recuperação da Área Ambiental 1 

O PG025 foi elaborado em atendimento às cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC e tem como objetivo a 

recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (área com depósito de 

rejeitos localizada nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado – 

MG), por meio de: (i) revegetação emergencial; (ii) reconformação das calhas, margens e controle de processos 

erosivos, (iii) restauração florestal das áreas de preservação permanente e florestas afetadas, e (iv) restituição 

dos ambientes agrícolas produtivos. 

O programa está estruturado em 4 projetos e 1 processo, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 2.3-1: Estrutura do programa de Recuperação da Área Ambiental 1. 

Etapas Objetivos 

Projeto de Plantio Emergencial 

Realizar a revegetação inicial, emergencial e temporária, da 

área impactada pelos rejeitos com gramíneas e leguminosas, 
visando à diminuição da erosão laminar e eólica, em uma 
área total de 800 hectares (Cláusula 158). 

Projeto de Reabilitação de 
tributários; Realizar a regularização de calhas e margens e controle de 

processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce 
e seus tributários no trecho a montante da UHE Risoleta 
Neves (Cláusula 160). Projeto de Controle de erosão da 

calha principal 

Projeto de Restauração florestal 
em propriedades Rurais 

Realizar a recuperação de 2.000 ha (dois mil hectares) das 
propriedades rurais impactadas na ÁREA AMBIENTAL 1 nos 
Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e 

Santa Cruz do Escalvado (Cláusula 159). 

Processo de Monitoramento e 
manutenção de plantio 

Realizar o monitoramento da eficácia e efetividade das 

medidas implantadas, bem como Manutenções das medidas 
implementadas no processo de recuperação das áreas até sua 
estabilização. 

Com relação às cláusulas 158, 159 e 160, a tabela seguinte demonstra os prazos estabelecidos no TTAC e 

o status de cumprimento de cada uma, conforme acompanhamento da CT-Flor. 
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Tabela 2.3-2: Situação do atendimento às clausulas do TTAC. 

Cláusulas Prazo Situação 

CLÁUSULA 158: Caberá à FUNDAÇÃO efetuar a revegetação inicial, 
emergencial e temporária, por gramíneas e leguminosas, visando a 
diminuição da erosão laminar e eólica, com extensão total de 800 ha 
(oitocentos hectares) e conclusão até o último dia útil de junho de 2016, 
de acordo com o programa aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

Junho/2016 Em análise 

CLÁUSULA 159: Deverá, também, recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) 
na ÁREA AMBIENTAL 1 nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce 
e Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa aprovado pelos 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS.   

Março/2020 Em andamento 

CLÁUSULA 160: Deverá ser feita pela FUNDAÇÃO a regularização de calhas 
e margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, 
Carmo e Doce no trecho a montante da UHE Risoleta Neves, a ser 
aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, com conclusão até o último dia útil 
de dezembro de 2017.  

Dezembro/2017 Em análise 

O escopo do programa é acrescido de ajustes e complementações provenientes de deliberações do CIF. 

Consta na tabela abaixo a relação das deliberações com a descrição e o status de atendimento. 

Tabela 2.3-3: Deliberação do CIF sobre o programa 25. 

Número Data Status Descrição 

Deliberação nº 11 
do CIF 

12/07/2016 Atendido 
Aprova a recomendação para que a Fundação Renova apresente o 
estudo de áreas prioritárias para o plantio compensatório de 
40.000 ha 

Deliberação CIF 
nº 26 

20/09/2016 Atendido 

Aprova os encaminhamentos da Nota Técnica 02/2016 da Câmara 
Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, e notifica a 
Fundação Renova sobre o descumprimento da Cláusula 158 do 
Termo de TRANSAÇÃO e de Ajustamento de Conduta, sendo 
consignado prazo de 15 dias para apresentação de justificativas 
para o descumprimento.  

Deliberação CIF 
Nº 61 
 

31/03/2017 Atendido 
Adota a Operação Watu como estratégia de acompanhamento das 
ações de recuperação na calha principal dos rios afetados pelo 
rompimento da barragem de Fundão na Área Ambiental 1; 

Deliberação CIF 
Nº 66 
 

09/05/2017 Atendido 

Aprova o relatório de vistoria da Operação Áugias - Fase Argos III, 
definida como estratégia para gerenciar o Programa de 
Recuperação da Área Ambiental 1, no que tange a recuperação 
ambiental dos tributários. 

Deliberação CIF 
nº 89 
 

04/08/2017 Atendido 
Reprova o documento relativo aos procedimentos operacionais 
para recuperação de APP degradadas contempladas nos PGs 025, 

https://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/deliberacoes/2017/cif-2017-08-04-deliberacao_89.PDF
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/deliberacoes/2017/cif-2017-08-04-deliberacao_89.PDF
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026 e 027 do TTAC (IBAMA 02001.001730/2017-08). Prazo final de 
30 dias para entrega do documento corrigido (04/09/2017). 

Deliberação CIF 
Nº 186 
 

31/07/2018 Não atendido 

Requer à Fundação Renova a promover os ajustes e atender às 
recomendações contidas nos relatórios da Operação Áugias – Fase 
Argos VI e Fase Olhos D´água II que tratam das vistorias da 
execução das Cláusulas 158, 159 e 163; 

Deliberação CIF 
Nº 223 

30/10/2018 Não atendido 
Aplicação da Lei da Mata Atlântica (Lei Nº11.428/2006) e da Lei 
Florestal (Lei Nº12.651/2012) na restauração florestal prevista na 
Cláusula 158 do TTAC.  

Deliberação CIF 
Nº 249 

17/12/2018 Atendido 
Aprova o documento “Definição do Programa Recuperação 
Ambiental da Área Ambiental 1”, apresentado pela Fundação 
Renova em atendimento às Cláusulas 158 a 160 do TTAC.  

De um total de 8 deliberações emitidas, 6 foram atendidas e 2 não atendidas. 

A tabela 2.3-4 apresenta as ações programadas para atendimento à cláusula 158 e sua situação quanto ao 

andamento de cada etapa, resultando em 2 ações concluídas e 1 não concluída. O prazo para conclusão das 

ações de revegetação emergencial foi de junho/2016, mas devido à alta incidência de solo exposto nas áreas 

revegetadas,falhas na cobertura vegetal não foi possível atestar o cumprimento da cláusula. Ressalta-se que a 

objetivo da revegetação é explícito no TTAC e consiste na redução de erosão hídrica e eólica nas planícies 

atingidas pelo rejeito, com o estabelecimento de uma cobertura vegetal. A partir do momento em que não há 

o desenvolvimento de uma cobertura vegetal, a ação do programa perde sua efetividade. Neste sentido, até 

que seja implementado o plantio de mudas florestais nas APP’s, as áreas compromissadas com a revegetação 

emergencial devem receber as manutenções necessárias para que a cobertura vegetal se estabeleça. 

Tabela 2.3-4: Situação das ações de revegetação emergencial. 

Cláusula 158 Status 

Mapeamento inicial das áreas impactadas pelo evento Concluído 

Seleção de um “Mix” de espécies herbáceas de rápido crescimento visando 
a cobertura inicial do solo 

Concluído 

Preparo do Solo e Semeadura Não concluído 

A tabela 2.3-5 contempla a relação de ações estruturantes estabelecidas para a restauração florestal em 

propriedades rurais e apresenta sua situação quanto aos compromissos estabelecidos. De um total de 8 ações, 

7 estão em andamento e uma foi considerada como concluída. 

Tabela 2.3-5: Situação das ações de restauração florestal 

Cláusula 159 Situação 

Mapeamento inicial das áreas passíveis de restauração florestal no 
âmbito da cláusula 159 do TTAC 

Concluído 

Realização de Plantios Pilotos de Restauração Florestal Em andamento 
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Cláusula 159 Situação 

Implantação de Unidades Demonstrativas de Sistemas 
Agroflorestais e Silvicultura de espécies nativas da Mata Atlântica 

Em andamento 

Avaliação de Oportunidades de Restauração de Florestas Nativas 

(ROAM) 
Em andamento 

Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) e Plano de 
Adequação Socioeconômico e Ambiental de Propriedades Rurais 
(PASEA) 

Em andamento 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER Sustentabilidade) no 
âmbito das interfaces com a Restauração Florestal (CT-Flor) 

Em andamento 

Gestão de Interfaces – Educação para Revitalização Em andamento 

Restauração das Florestas Nativas Em andamento 

A gestão das ações da cláusula 160 é apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 2.3-6: Situação das ações de regularização de calhas e margens 

Cláusula 160 Status 

Caracterização das Áreas Afetadas Concluído 

Regularização Topográfica do Terreno e Disciplinamento do 
Sistema de Drenagem por Técnicas de Bioengenharia 

Não concluído 

O prazo para conclusão das regularização das calhas e margens dos cursos d’água atingidos foi dezembro 

de 2017, mas ainda são necessárias intervenções para renaturalização dos cursos d’água, assim como o controle 

de processos erosivos e a manutenção da revegetação dos taludes. 

A tabela a seguir apresenta o orçamento estimado que foi apresentado na definição do programa 25 da 

Fundação Renova. Se considerarmos os custos relacionados à restauração florestal (plantio e manutenção) até 

o final do programa, os gastos estimados são da ordem de R$ 112,3 milhões, o que representa um valor de 

aproximadamente R$ 200.000,00 por hectare de restauração florestal para a projeção de 561 hectares 

estabelecida no programa, se for mesmo confirmado este quantitativo que tende a ser maior que a área 

apresentada no programa. 

Tabela 2.3-7: Orçamento do programa 

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

/2026 
Total 

Projeto de Plantio Emergencial 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 

Projeto de Reabilitação de tributários e Controle 
de erosão da calha principal. 

150,3 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 247,9 

Projeto de Restauração florestal em propriedades 
Rurais 

0,9 11,9 11,6 27,4 7,7 0,0 59,5 
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Monitoramento e manutenção 0,0 9,5 21,6 9,1 1,9 10,8 52,8 

TOTAL 173,4 119,0 33,2 36,5 9,6 10,8 382,6 

Os plantios de mudas com vistas à restauração florestal conduzidos pela Fundação Renova foram realizados 

no espaçamento 3x3 e 3x4, o que resulta em um adensamento médio de plantio de 950 mudas por hectare. 

Considerando a área de restauração florestal de 561 hectares proposta no programa, que contempla a área que 

foi atingida pelos rejeitos, serão 532.950 mudas a um custo médio estimado de R$ 210,00 por muda. 

O orçamento apresentado constitui-se de parte de uma verba destinada à reparação dos danos causados 

pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, mas parte das áreas que são objeto do investimento 

aportado nesse programa são da própria Samarco ou de suas mantenedoras, o que significa que o programa é 

utilizado para custear ações de reparação como revegetação emergencial, restauração florestal e regularização 

de calhas e margens dos cursos dágua em áreas privadas das empresas mineradoras. Desta forma, realiza 

investimentos em seus próprios ativos na execução do programa. 

PG026 – Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) 

O escopo deste programa compensatório inclui a recuperação de 40,000 hectares de APPs degradadas e 

áreas de recarga hídrica na Bacia do Rio doce, sendo eles 10,000 através do plantio de espécies nativas e 

30,000 através da condução da regeneração natural, em atendimento às cláusulas 161 e 162 do TTAC.  

Com relação às clausulas 161 e 162, a tabela seguinte demonstra os prazos estabelecidos no TTAC e o 

status de cumprimento de cada uma conforme acompanhamento da CTFlor. São 2 cláusulas em andamento 

com prazo até o ano de 2026. 

Tabela 2.3-8: Situação do atendimento do programa às clausulas do TTAC vinculadas. 

Cláusulas Prazo Situação 

CLÁUSULA 161: A FUNDAÇÃO, a título compensatório, deverá recuperar 
APPs degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se 
limitando, nas subbacias dos rios definidos como fonte de abastecimento 
alternativa para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo 
e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades 
definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO numa extensão de 40.000 ha 
em 10 anos. 

Março/2026 Em andamento  

CLÁUSULA 162: Para fins da recuperação das áreas marginais e 
compensação das APPs degradadas, serão implementados projetos de 
produção de sementes e de mudas de espécies nativas florestais ou serão 
apoiados projetos correlatos com este mesmo objetivo, alinhados com os 
programas citados no parágrafo quarto da CLÁUSULA 161.   

Março/2026 Em andamento 

O escopo do programa é acrescido de ajustes e complementações provenientes de deliberações do CIF. 

Consta na tabela abaixo a relação das deliberações com a descrição e o status de atendimento. 
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Tabela 2.3-9: Deliberações do CIF sobre o programa 26. 

Número Data Status Descrição 

Deliberação nº 11 
do CIF 

12/07/2016 Atendido 
Aprova a recomendação para que a Fundação Renova apresente o 
estudo de áreas prioritárias para o plantio compensatório de 
40.000 ha. 

Deliberação nº 14 
do CIF 

18/08/2016 Atendido 

A Fundação Renova deve apresentar o levantamento com o 
diagnóstico dos viveiros de espécies arbóreas nativas na bacia do 
Rio Doce (de acordo com requisitos mínimos descritos nesta 
deliberação). Prazo 60 dias (18/10/2016).  
 

Deliberação nº 27 
do CIF 

20/09/2016 Atendido 

Aprova o modelo básico operativo da recuperação compensatória 
(Cláusula 161) 
Aprova o Termo de Referência que define as metodologias a 
serem seguidas para o mapeamento de áreas prioritárias para 
recuperação. 

Deliberação nº 44 
do CIF 

31/01/2017  Atendido 

Reprova o documento “Diagnóstico da Situação dos Viveiros 
Florestais na Bacia do Rio Doce”; 
 
Requer à Fundação Renova que apresente novo diagnostico que 
siga o detalhamento referente ao Parecer Técnico 
PAR.02001.004464/2016-86 CGAUF/IBAMA, acrescidos das 
diretrizes listadas. Prazo 60 dias (31/03/2017).   

Deliberação nº 62 
do CIF 

31/03/2017 - 
Defere o pedido de dilação de prazo, protocolado através do 
documento 02001.002275/2017-50, para atendimento da 
Deliberação nº44. Prazo final 21/05/2017. 

Deliberação nº 65 
do CIF 

09/05/2017 Atendido 

Aprova os critérios mínimos para adoção do Pagamento por 
Serviços Ambientais – PSA; 
 
Solicita elaboração do Termo de Referência do Edital. Prazo 40 
dias (18/06/2017). 

Deliberação nº 88 
do CIF 

04/08/2017 Atendido 

Aprova, com ressalvas, o documento “Identificação e 
Mapeamento de Viveiros de Espécies Nativas e Exóticas da Bacia 
do Rio Doce”, para atendimento das Deliberações nº 14 e 44. 
Prazo de 30 dias para entrega de documento corrigido de acordo 
com Parecer Técnico elaborado na 13ª reunião ordinária da CT-
FLOR (04/09/2017). 

Deliberação nº 89 
do CIF 

04/08/2017 Atendido 

Reprova o documento relativo aos procedimentos operacionais 
para recuperação de APP degradadas contempladas nos PGs 025, 
026 e 027 do TTAC (IBAMA 02001.001730/2017-08). Prazo final de 
30 dias para entrega do documento corrigido (04/09/2017). 

Deliberação nº 90 
do CIF 

04/08/2017 Atendido 

Aprova, com ressalvas, o documento “Termo de Referência – 
Seleção e Marcação de Matrizes e Colheita de Sementes na bacia 
do Rio Doce” (Prazo final de 30 dias para entrega do documento 
corrigido (04/09/2017). 

Deliberação nº 
108 do CIF 

25/09/2017 Atendido 

Aprova, com ressalvas, o documento “Termo de Referência – 
Edital de Pagamento por Serviços Ambientais” (19/06/2017 - V07). 
Prazo final para entrega do produto considerando a Nota Técnica 
nº 0630770 (IBAMA 02001.102967/2017) – 15/11/2017. 

Deliberação nº 
133 do CIF 

14/12/2017 Atendido 
Aprova o documento “Seleção e Marcação de Matrizes e Colheita 
de Sementes Florestais na Bacia do Rio Doce – TERMO DE 
REFERÊNCIA” (14/01/2018). 

Deliberação nº 
134 do CIF 

14/12/2017 Atendido 
Aprova o documento “Relatório Técnico – Identificação e 
Mapeamento de Viveiros de Espécies Nativas e Exóticas da Bacia 
do Rio Doce”. Prazo de 30 dias para os ajustes.  

Deliberação nº 
143 do CIF 

29/01/2018 Atendido 
Aprova o documento “Edital de Pagamento de Serviços 
Ambientais – PSA Doce Fase 01”; 
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Número Data Status Descrição 

Prazo para apresentação de cronograma detalhado das etapas de 
trabalho – 20/02/2018; 
Prazo para publicação do edital – 28/02/2018.  

Deliberação nº 
144 do CIF 

29/01/2018 Atendido 

Determina que a Fundação Renova encaminhe à CT-FLOR o estudo 
de mapeamento de áreas prioritárias para recuperação das APP e 
áreas de recarga da Bacia do Rio Doce com controle de processos 
erosivos até 30/03/2018. 

Deliberação nº 
160 do CIF 
 

27/04/2018 - 
Notifica o descumprimento da Deliberação nº 144. Prazo para 
apresentação do estudo definitivo de mapeamento de áreas 
prioritárias – 17/05/2018 

Deliberação nº 
196 do CIF 

27/09/2018 Atendido 
Aprova, com ressalvas, o documento “Metodologia de Priorização 
– Definição de Critérios de priorização de Áreas para Recuperação 
Ambiental na Bacia do Rio Doce (Cláusula 161)” 

Deliberação nº 
270 do CIF 

28/03/2019 Atendido 
Aprova as considerações constantes no  “Cronograma anual e 
detalhamento da proposta técnica de escalonamento da 
recuperação ambiental” o início das intervenções. 

De um total de 17 deliberações, temos um deferimento e uma notificação. As deliberações mesmo que com 

ressalvas, podem ser consideradas como atendidas. 

O programa está estruturado em 11 etapas definidas como eixos estratégicos, conforme apresentado pela 

tabela a seguir: 

Tabela 2.3-10: Eixos estratégicos do Programa de Recuperação de APPs. 

Etapas Objetivos 

Definição de áreas prioritárias 

O estudo de áreas prioritárias é uma exigência trazida pelas 
deliberações ne II e 27/2016. que aprovaram a necessidade  

da execução de um estudo para definir as áreas prioritárias e o 
termo de referencia para a definição dos critérios de priorização 
para recuperação ambiental de 40 mil ha na bacia  

do rio Doce. 

Edital do Programa 

O edital do Programa de Recuperação de APPs e Recarga Hídrica 
surge a partir das observações e lições aprendidas do edital 
Piloto de PSA, lançado em 2018, e ainda tem suas  

premissas amparadas na deliberação CIF 065/2017.  
 

Fomento à cadeia de viveiros e 
mudas 

Criação uma rede de sementes e mudas na bacia - a Rede rio 
Doce de sementes e mudas. 

Mobilização e engajamento 
Ações de Divulgação e inscrições de produtores rurais, 
Cartografia Social e Diagnóstico Rural Participativo.  

Elaboração do CAR Elaboração e Retificacção do Cadastro Ambiental Rural. 

Elaboração de projetos 

Elaborar o Projeto Individual da Propriedade (PIP) contemplando 

projeto de restauro florestal. controle de erosão alternativa a 
dessedentacao animal, implantação de barraginhas o 
implantacâo do miniestacões do tratamento de esgoto. 
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Etapas Objetivos 

Assistência Técnica para a  

Regularizacao Ambiental e 
Recuperação de Áreas Degradadas  
 

A assistência técnica será fornecida nas propriedades rurais 
participantes do programa e em temáticas quo envolvam o uso 
sustentável do solo na propriedade rural, utilizando como 
principal linha de base o texto trazido pela Lei 12.651/2012.  

 

Implantação e Manutenção 

Isolamento dos fatores de degradação. Recuperação do Solo;  

Plantio ou condução da regeneração; Replantio; 
Manutenção/Manejo.  

Pagamento por Serviços Ambientais 

- PSA  
 

Irá remunerar o provedor do serviço ambiental que decidir 

recuperar,em especial, as APPs e áreas de recarga hídrica 

prioritárias, de forma voluntária, com a mudança do uso do solo 
para um modelo mais sustentável. 

Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Diversas soluçoes ainda precisam encontradas, uma vez que boa 
parte delas não se encontram disponíveis ou ainda não foram 
trabalhadas pela academia. Neste sentido, para garantir que haja 
ganho de escala, replicabilidade das técnicas utilizada, além do 

engajamento dos envolvidos, uma série de linhas pesquisa e 
desenvolvimento deverão ser desenvolvidas. 

Gestão e Controle da Qualidade na  
Restauração Florestal 

Prevê a execução de um inventário florestal para 
estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a 

entrega das áreas em processo de recuperação. 

Dentre as ações estabelecidas no programa, 2 foram concluídas e 8 estão em andamento, conforme a 

tabela seguinte: 

Tabela 2.3-11: Situação das ações do programa. 

Cláusulas 161 Situação 

Definição de áreas prioritárias  Concluído 

Elaboração do CAR  Concluído 

Fomento a cadeia de viveiros e mudas  Em andamento 

Inventário florestal  Em andamento 

Mobilização e engajamento  Em andamento 

Pagamento por serviços ambientais – PSA  Em andamento 

Pesquisa e desenvolvimento  Em andamento 

Elaboração de projetos  Em andamento 

Implantação e manutenção  Em andamento 

Monitoramento  Em andamento 
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O programa tem orçamento estimado em R$1,1 bilhões com perspectiva de duração de 10 anos, conforme 

a figura seguinte: 

Figura 2.3-1: Orçamento estimado do programa. Fonte: Fundação Renova 2018 

 

O orçamento previsto com plantio, manutenção e monitoramento para os 40 mil hectares de restauração 

ao longo dos 10 anos de implantação, resulta em R$755 milhões ou R$18.875,00 por hectare em média, 

incluindo a restauração com plantio de mudas para 10 mil hectares e condução da regeneração natural em 30 

mil hectares. 

PG027 – Recuperação de Nascentes 

A cláusula 163 do TTAC determina em carácter compensatório a recuperação de 500 nascentes por ano 

durante 10 anos, totalizando 5000 a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce). O 

programa de recuperação de nascentes é dividido em 10 etapas de execução: (i) definição de áreas prioritárias; 

(ii) edital do Programa; (iii) mobilização e engajamento; (iv) elaboração do CAR; (v) elaboração de projetos; 

(vi) assistência técnica para a regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas; (vii) implantação e 

manutenção; (viii) pagamento por serviços ambientais – PSA; (ix) pesquisa e desenvolvimento; (x) gestão e 

controle da qualidade na restauração florestal. 

Com relação à clausula 163, a tabela seguinte demonstra o prazo estabelecido no TTAC e o status de 

cumprimento conforme acompanhamento da CTFlor. 
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Tabela 2.3-12: Situação do atendimento às clausulas do TTAC. 

Cláusulas Prazo Situação 

CLÁUSULA 163: Caberá à FUNDAÇÃO, a título 
compensatório, recuperar 5.000 (cinco mil) nascentes, a 
serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce 
(CBH-Doce), com a recuperação de 500 (quinhentas) 
nascentes por ano, a contar da assinatura deste acordo, em 
um período máximo de 10 (dez) anos, conforme 
estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do 

CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio 
Doce. 

Março/2026 
Em 

andamento  

O programa elaborado para atendimento à clausula 163 está estruturado em conjunto de 10 etapas, que 

representam conjunto de ações específicas, conforme apresenta a tabela a seguir.  

 

Tabela 2.3-13: Etapas do Programa de Recuperação de Nascentes. 

Etapas Objetivo 

Definição de áreas prioritárias para 
recuperação de nascentes 

Para consolidação das escolhas dos locais a serem 
recuperados serão instaladas Unidades de 

Acompanhamento Local em cada comitê afluente a ser 
atendido que deverão, além de consolidar, atuar na 
divulgação dos editais junto aos proprietários ou 

possuidores rurais. 

Edital do pograma 

O edital do Programa de Recuperação de nascentes 
surge a partir das observações e lições aprendidas do 
edital Piloto de PSA, lançado em 2018, e ainda tem 

suas premissas amparadas na deliberação CIF 
065/2017. 

Mobilização e engajamento  
 

 

As ações de mobilização e engajamento se iniciam com 
o lançamento do edital e seguem o seguinte fluxo: 
Divulgação e inscrições; Cartografia Social; Diagnóstico 

Rural Participativo. 

Elaboração do CAR 

Para elaboração do CAR é apresentada ao produtor 

(proprietário/posseiro) uma proposta de apoio para a 
elaboração. A adesão se dá por meio da assinatura de 

um Termo de Permissão de Coleta e Uso dos dados do 
CAR. 

Elaboração de Projetos Projeto Indvidual da Propriedade (PIP) 

Assistência técnica para regularização 

ambiental e recuperação de áreas 
degradadas 

A assistência técnica será fornecida nas propriedades 
rurais participantes do programa e em temáticas quo 
envolvam o uso sustentável do solo na propriedade 
rural. 

Implantação e manutenção 
Anteriormente a implantação das ações, existem ações 
estruturantes e que não entram no escopo das ações 
de recuperação, mas que devem ser mencionadas. São 
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Etapas Objetivo 

elas: Planejamento das atividades, estabelecimento das 
modalidades de restauração ecológica; Definição das 
espécies e proporção dos grupos de plantio; Prevenção 
a incêndios florestais. 

Pagamento de serviços ambientais — 
PSA 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é um 
instrumento que visa compensar de maneira econômica 
os provedores de benefícios ambientais e de boas 
práticas de uso e ocupação do solo. 

Pesquisa e desenvolvimento Linhas de pesquisa e desenvolvimento 

Gestão e controle da qualidade 
ambiental 

A etapa de gestão e controle da qualidade na 

restauração florestal, inicialmente prevê a execução de 
um inventário florestal para estabelecimento de 
referências ecológicas qu norterão a entrega das áreas 
em processo de recuperação. Em paralelo e 
posteriormente ao estabelecimento dos parâmetros de 
referência, será executado o monitoramento qualitativo 

das áreas em processo de restauração. Tão logo os 
indicadores ecológicos sejam estabelecidos, o 
monitoramento para entrega da cláusula será iniciado. 

O escopo do programa é acrescido de ajustes e complementações provenientes de deliberações do CIF. 

Consta na tabela abaixo a relação das deliberações com a descrição e o status de atendimento. 

Tabela 2.3-14: Deliberações do CIF sobre o programa 26. 

Número Data Status Descrição 

Deliberação n° 
68 do CIF 

25/05/2017 Atendido 

Aprova critérios de distribuição, cronograma e 
recomendações para escolha das áreas para 
recuperação de 4.500 nascentes dentre as 5.000 
previstas no Programa de recuperação de Nascentes 
do TTAC. 

Deliberação n° 
87 do CIF 

04/08/2017 Atendido 

Aprova, com ressalvas, o Relatório "Recuperação de 
Nascentes na Bacia do Rio Doce - Ano 1". Prazo final 
de 30 dias para entrega do documento corrigido com 
as complementações e alterações solicitadas na Nota 
Técnica nº 6 (Documento SEI nº 0363953) – 
04/09/2017.  

Deliberação nº 

89 do CIF 
04/08/2017 Atendido 

Reprova o documento relativo aos procedimentos 
operacionais para recuperação de APP degradadas 
contempladas nos PGs 025, 026 e 027 do TTAC 

(IBAMA 02001.001730/2017-08). Prazo final de 30 
dias para entrega do documento corrigido 
(04/09/2017).  

Deliberação n° 
135 do CIF 

14/12/2017 Atendido 

Aprova, com ressalvas, o documento técnico 
"Recuperação de Nascentes na Bacia do Rio Doce - 
Ano 1"; 
 
Recomenda à Fundação Renova o cumprimento das 
determinações elencadas no "Relatório Geral de 

Vistoria Operação Áugias - Fase Olhos D´Água - Etapa 
1", entre outras recomendações. 
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Número Data Status Descrição 

Deliberação n° 
186 do CIF 

31/07/2018 Atendido 

Aprova os relatórios da Operação Áugias - Fase Argos 
VI e Fase Olhos D'Agua II, que tratam das vistorias da 

execução das Cláusulas 158, 159 e 163 do TTAC e 
determina que a Fundação Renova promova os ajustes 
e atenda às recomendações contidas nos relatórios. 

 

São 5 deliberações no total que podem ser consideradas como atendidas. 

Dentre os conjuntos de ações estabelecidas para atendimento à cláusula 163 do escopo deste programa, 

2 estão concluídas e 8 estão em andamento, conforme a tabela  seguinte. 

 

Tabela 2.3-15: Situação das ações do programa. 

Cláusula 163 Situação 

Definição de áreas prioritárias para recuperação de nascentes  Concluído 

Edital do programa Concluído 

Mobilização e engajamento Em andamento 

Elaboração do CAR  Em andamento 

Elaboração de projetos Em andamento 

Assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas Em andamento 

Implantação e manutenção Em andamento 

Pagamento por serviços ambientais – PSA  Em andamento 

Pesquisa e desenvolvimento Em andamento 

Gestão e controle da qualidade na restauração florestal Em andamento 

 

Os custos do programa estão estimados em R$245 milhões ou R$62.800,00 por hectare, conforme 

apresenta a Tabela 2.3-16:. 
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Tabela 2.3-16: Apresentação dos custos estimados do programa. 

Estimativa – 5.000 nascentes 

 
Total Renova 

(R$) 
Custo Renova 

(R$/ha) 

Priorização 1.250.000 321 0,5% 

Edital 2.500.000 641  1,0% 

Sementes e Mudas 10.899.120 2.795  4,4% 

Mobilização e engajamento 10.200.000 2.615  4,2% 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) 1.000.000 256  0,4% 

Projeto Individual de Propriedade (PIP) 6.240.000 1.600  2,5% 

Assistência técnica e extensão Rural (ATER) 28.830.000 7.392  11,8% 

Implantação e manutenção 121.135.674 31.060  49,5% 

Pagamento por serviços Ambientasi (PSA) 4.914.000 1.260  2% 

Pesquisa e desenvolvimento  737.442 189  0,3% 

Monitoramento 17.920.618 4.595  7,3% 

Gerenciamento 39.318.120 10.082  16,1% 

Total Geral 244.944.974 62.806  100% 

O orçamento representa uma proporção média de R$ 49.000,00 por nascente e uma estimativa de 3.900 

hectares de restauração florestal para o programa de nascentes, dentre intervenções que vão desde o plantio 

de mudas em área total até a condução da regeneração natural.  

 

2.3.4 Restauração Florestal: conceitos, monitoramento e avaliação: 

O plantio de mudas florestais pode ser utilizado em projetos de revegetação, reflorestamento, recuperação 

de áreas degradadas, reabilitação ou restauração ecológica. A seguir, apresentaremos as diferenças entre estes 

termos, segundo referências consagradas da Restauração Ecológica: 

• Revegetação visa ao restabelecimento de cobertura vegetal de qualquer natureza (independente de 

origem, forma de vida ou número de espécies) em terreno exposto (Aronson et al. 2011). 

• Reflorestamentos consistem povoamentos resultantes do plantio de árvores nativas e/ou exóticas, para 

formação de uma estrutura florestal em áreas previamente desmatadas (Aronson et al. 2011). 

• Recuperação de áreas degradadas reúne atividades que visam restabelecer parcialmente as funções 

ecológicas e produtivas de áreas degradadas (Aronson et al. 2011). 
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• Reabilitação é a modalidade de recuperação de área degradadas que foca na recomposição de serviços 

ecossistêmicos (SER, 2004), e não no resgate de composição biológica.   

• Restauração florestal se consiste em um conjunto de ações destinadas ao estabelecimento de um 

ecossistema que seja similar às florestas nativas quanto à composição biológica e às funções 

ecossistêmicas (Aronson et al. 2011).  

Portanto, fica claro que embora as cinco atividades descritas possam se utilizar do plantio de mudas 

florestais, os plantios de restauração ecológica são os que visam metas mais complexas. 

A Tabela 2.3-17 apresenta o primeiro conjunto de metas de restauração ecológica acordadas pela Society 

for Ecological Restoration (SER). 

 

Tabela 2.3-17: Conjunto de metas de restauração ecológica (SER) 

Conjunto de metas de restauração ecológica 

1. Promover comunidades biológicas com estrutura e composição observadas no ambiente de 
referência (i.e. ambientes preservados adjacentes). 

2. Abrigar, tanto quanto possível, as espécies nativas. Espécies naturalizadas e/ou domesticadas 
podem ser utilizadas para a recuperação de sistemas culturais, desde que não se enquadrem 
como espécies invasoras. 

3. Reestabelecer, ou favorecer futura recolonização por todos os grupos funcionais presentes nos 
ambientes de referência. 

4. Restaurar o ambiente físico de forma a viabilizar o estabelecimento de populações desejáveis 
ao direcionamento da sucessão de espécies. 

5. Reestabelecer funções ecossistêmicas em níveis coerentes com o estágio de desenvolvimento 
do sistema, além de remover eventuais disfunções. 

6. Integrar o sistema em restauração ao entorno, promovendo fluxos biológicos e abióticos. 

7. Eliminar ou reduzir ao máximo as fontes de impacto e outras ameaças à trajetória desejada. 

8. Estabelecer um sistema resiliente que resista aos regimes naturais de stress. 

9. Estabelecer sistemas sustentáveis, capazes de persistir sem intervenções adicionais. A estrutura 
e a função destes sistemas deverá ser dinâmica e flutuará em resposta às mudanças ambientais, 
assim como ecossistemas intactos. 

 

Por mais de dez anos, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (PACTO-RMA) tem integrado diferentes 

atores da restauração de Mata Atlântica com a finalidade de reunir e difundir conhecimento sobre a restauração 

ecológica no bioma. Em 2009, o PACTO-RMA organizou um referencial teórico e, em 2013, publicou um boletim 

técnico que detalha recomendações para monitoramento de restaurações florestais. 

Também é importante considerar que os habitats naturais, seminaturais e antrópicos que foram afetados 

não apenas abrigavam ampla diversidade de fauna e flora como também abrigavam funções ecológicas e eram 

provedores de serviços ecossistêmicos.  
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A lei federal 12.651/2012 apresenta a seguinte definição: 

 “Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”  

A lei de proteção da vegetação nativa ainda elenca como serviços ecossistêmicos da vegetação protegida: 

 “a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; 

b) a conservação da beleza cênica natural; c) a conservação da biodiversidade; d) a conservação das águas e 

dos serviços hídricos; e) a regulação do clima; f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional 

ecossistêmico; g) a conservação e o melhoramento do solo;”.  

Podemos considerar que tais propriedades deveriam delinear o escopo mínimo para recuperação das 

vegetações protegidas. E não se pode ignorar que há funções ecológicas e serviços ecossistêmicos relacionados 

aos agroecossistemas que se estabelecem em coberturas vegetais não protegidas, o que delinearia o escopo da 

recuperação das áreas rurais afetadas. 

 

2.3.4.1 Recuperação da Área Ambiental 1 

As ações reparatórias de restauração florestal estão concentradas na região onde os rejeitos de mineração 

extravasaram a calha dos cursos d’água atingidos pelo desastre, que consiste no trecho mais impactado da área 

ambiental 1. 

De acordo com o TTAC, a área ambiental 1 contempla as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas 

calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus 

formadores e tributários, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo 

“EVENTO”. 

A cláusula 159 determina a recuperação de 2.000 hectares afetados entre Mariana, Barra Longa, Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado, municípios localizados entre a barragem de Fundão e o Reservatório de Risoleta 

Neves. 
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Figura 2.3-2: Área objeto do programa de recuperação da área ambiental 1. 

 

O compromisso estabelecido com relação à restauração florestal é resultado do estudo de “Levantamento 

de Áreas Passíveis de Recuperação no Âmbito da Cláusula 159 do TTAC” e contempla 561,04 hectares, incluindo 

florestas afetadas e APPs da calha principal e tributários. 

Tabela 2.3-18: Classes e áreas passíveis de restauração florestal. 

Categorias / classes Hectares 

1. Áreas indicadas para recuperação da cobertura vegetal nativa 561,04 

1.a. Florestas afetadas (extensão pretérita) 259,15 

1.b. APPs dos rios a serem recuperada (cursos d’água atuais) 228,06 

1.c. APPs dos tributários a serem recuperada (cursos d’água atuais) 73,83 
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O programa se demonstra deficitário com relação à área proposta para restauração, pois o levantamento 

realizado pelos Institutos Lactec no “Relatório Parcial de Resultados” demonstra que, só de florestas nativas 

diretamente afetadas pelo desastre, são 754,14 hectares que deveriam ser restaurados. Isto sem considerar as 

APPs sem cobertura florestal que foram atingidas e que também são objeto de restauração no âmbito deste 

programa, que, se somadas, devem elevar o passivo de áreas atingidas elegíveis e que não foram incluídas no 

programa. 

Tabela 2.3-19: Tabela do mapeamento das classes de uso e ocupação do solo na área de passagem da lama (ADPL) 

apresentado no Relatório Parcial de resultados do Instituto Lactec. 

Classe afetada pela APDL Área (ha) 
% da área afetada pela 

APDL 

Afloramento rochoso 16,39 0,73 

Área construída 3,12 0,14 

Área urbanizada 39,46 1,76 

Banco de areia 35,81 1,59 

Campo e pasto 664,58 29,58 

Corpos dágua 665,78 30,96 

Ilha 6,29 0,28 

Vegetação nativa 754,14 33,56 

Mineração 9,34 0,42 

Reflorestamento 11,27 0,50 

Solo exposto 10,88 0,48 

Total 2247,06 100 

Deve-se destacar que o estudo de equivalência de habitat (HEA) (Ramboll, 2018) indicou a necessidade de 

aproximadamente 628 hectares de restauração florestal adicionais para compensação dos serviços 

ecossistêmicos perdidos e que deixaram de ser prestados pelos ambientes entre a supressão dos habitats no 

cronograma da restauração florestal das áreas diretamente afetadas. 

Adicionalmente, destaca-se que a Deliberação Normativa COPAM n° 73 de 2004 que dispõe sobre a 

caracterização da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais, as normas de utilização da vegetação nos seus 

domínios e dá outras providências, determina que: 

§ 4º - O IEF determinará, nos processos autorizativos e de licenciamento ambiental, medidas 

compensatórias e mitigadoras, relativas à supressão de vegetação, que contemplem a implantação e 

manutenção de vegetação nativa característica do ecossistema, na proporção de, no mínimo, duas vezes a área 

suprimida, a ser feita, preferencialmente, na mesma bacia hidrográfica e Município, e, obrigatoriamente, no 

mesmo ecossistema. 
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Neste sentido, entende-se que o programa deveria contemplar, além da restauração da vegetação florestal 

suprimida e das APP´s atingidas pelos rejeitos, áreas adicionais de restauração florestal que sejam proporcionais 

ao dano causado pela perda dos habitats em cada um dos municípios diretamente atingidos. 

Os aspectos qualitativos da restauração florestal estão sendo avaliados pela Ramboll com base nas 

diretrizes estabelecidas no PACTO-RMA com a coleta de dados em parcelas. O protocolo proposto pelo PACTO-

RMA recomenda que o número de parcelas de monitoramento seja proporcional à área em restauração quando 

o projeto possui abrangência territorial inferior a 45 ha. Acima deste limite, é recomendado o uso de 50 unidades 

amostrais com área de 100 m2, esforço amostral que tenderia a ser suficiente, independentemente da área do 

projeto. No entanto, optou-se por amostrar 100 parcelas. Ou seja, foi realizado o dobro do esforço amostral 

recomendado pelo método, o que aumenta a representatividade da amostra. 

A figura 2.3-3 ilustra a delimitação das unidades amostrais. 

Figura 2.3-3: Esquema de parcela amostral. 

 

Nesta ilustração, a letra “X” indica a posição da coordenada sorteada. Esta coordenada é a utilizada como 

centro de um eixo de 25 m paralelo à drenagem mais próxima. O interior da parcela era, então, identificado 

com medidas de 2 m tomadas perpendicularmente a partir do eixo central. Tais projeções de 2 m para cada 

lado do eixo resultaram na parcela de 100 m² que é ilustrada com a linha tracejada em vermelho. O eixo central 

também era utilizado para o posicionamento das quatro subparcelas de 1 m², nesta figura ilustradas com 

quadrados verdes. 

A base de dados que reuniu todas as informações coletadas em campo foi complementada com informações 

sobre a distribuição biogeográfica das espécies registradas em campo. A ocorrência das espécies amostradas 

em Florestas Estacionais Semideciduais mineiras foi verificada na base “Flora do Brasil 2020” (disponível em 

http://reflora.jbrj.gov.br, acessado em março de 2019). A lista de espécies plantadas também foi confrontada 

com as listas dos projetos executivos (Agroflor e Emflortec 2018) e o Inventário Florestal do entorno da área 

afetada (Econservation 2017). 

No interior de cada parcela retangular de 100 m2 foram estabelecidas quatro sub parcelas quadradas de 1 

m2 dispostas regularmente sobre o eixo central de 25 m, sendo que duas eram posicionadas sobre as 

extremidades do eixo e outras duas a 6,25 m do centro do eixo.  

Em cada unidade amostral, foram coletadas informações quatitativas e qualitativas e o resultado da 

avaliação estão apresentados na forma de indicadores. A exploração de dados e estatística descritiva foi 

realizada utilizando o software R versão 3.3.1.   
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2.3.4.2  Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) 

A abrangência das ações compensatórias previstas nos programas 26 e 27 contempla o território das 9 

Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHs) que compõem a bacia do Rio Doce,  apresentadas a seguir 

na figura 2.3-4: e na tabela 2.3-20. 

Figura 2.3-4: Mapa com a distribuição espacial das 9 UGRHs que compõem a bacia do rio Doce. Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 

01/2017/IBIO. 

 

 

Tabela 2.3-21: UGRHs que compõem a Bacia do Rio Doce. 

UGRH 

UGRH 1 Piranga 

UGRH 2 Piracicaba 

UGRH 3 Santo Antônio 

UGRH 4 Suaçuí 

UGRH 5 Caratinga 

UGRH 6 Manhuaçu 

UGRH 7 Guandu 

UGRH 8 Santa Maria 

UGRH 9 São José 
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Visando à construção de sistemas alternativos de abastecimento de água, a Fundação Renova apresentou 

um estudo de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos elaborado pelas empresas NHC Brasil 

Consultores Ltda. e Rhama Consultoria Ambiental Ltda. 

Este estudo teve como objetivo o levantamento de mananciais alternativos, superficiais ou subterrâneos, 

para diminuição da dependência de abastecimento Rio Doce em 24 localidades, conforme apresentado na tabela 

2.3-21. O resultado do estudo é apresentado na figura 2.3-4 que demonstra a localização dos mananciais 

alternativos. 

Tabela 2.3-21: Localidades contempladas no estudo de capacidade de mananciais alternativos de abastecimento. 

  

Nº Município Sede/Localidade 

1 Aimorés 
Sto Antônio do Rio Doce 

(Mauá) 

2 Alpercarta Sede 

3 Baixo Guandu Sede 

4 Baixo Guandu Marcarenhas 

5 Barra Longa Barreto 

6 Barra Longa Gesteira 

7 Belo Oriente 
Perpétuo Socorro (Cach. 

Escura) 

8 Colatina Sede 

9 Fernandes Tourinhos Senhora da penha 

10 Galileia Sede 

11 Gov. Valadares Sede 

12 Gov. Valadares São Vítor 

13 Itueta Sede 

14 Linhares Sede 

15 Linhares Regência 

16 Mariana Camargos 

17 Mariana Paracatú de Baixo 

18 Mariana Pedras 

19 Marilândia Boninsegna 

20 Periquito Pedra Corrida 

21 Resplendor Sede 

22 Santana do Paraíso Ipaba do Paraíso (Ipabinha) 
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Nº Município Sede/Localidade 

23 Tumiritinga Sede 

24 Tumiritinga São Tomé do Rio Doce 

 

Fonte: NHC e Rhama 2017. 

Figura 2.3-5: Localização dos mananciais alternativos do estudo de capacidade NHC e Rhama. 

 

Fonte: UFV e UFMG 2018 

Em paralelo ao estudo das empresas NHC e Rhama, foi desenvolvido um estudo elaborado pelo IBIO para 

o mapeamento dos mananciais alternativos para abastecimento das localidades afetadas pelo rompimento da 

barragem. O trabalho identificou 22 mananciais alternativos (sub-bacias e microbacias) tributários do Rio Doce, 

conforme apresentado na figura seguinte: 
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Figura 2.3-6: Mapeamento de mananciais alternativos feito pelo IBIO. 

 

Fonte: UFV e UFMG (2018). 

Para a recuperação dos 40 mil hectares de APPs relativas à clausula 161, escopo do programa 26, foi 

elaborado um estudo para definição e escalonamento de áreas prioritárias, em convênio firmado entre a 

Fundação Renova, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de Viçosa, com 

base em critérios de priorização e a partir de definição de parâmetros específicos para a Bacia do Rio Doce.  

A Definição de Áreas Prioritárias deve ser realizada em 5 etapas, apresentadas a seguir: (i) P0 (Elaboração 

do Plano de Trabalho), P1 (Mapeamento de mananciais alternativos na área de captação), P2 (Cadastro das 

Instituições Governamentais e não Governamentais com ações de restauração na Bacia do Rio Doce) e P3 

(Mapeamento das áreas prioritárias para recuperação ambiental): aprovadas através da Deliberação CIF nº 196 

e; (ii) P4 (Proposta técnica de escalonamento das áreas a serem recuperadas conforme priorização): aprovada 

através da Deliberação CIF nº270.  

O estudo empregou um modelo de priorização espacial que integra critérios ambientais, sociais e de 

vocação territorial para identificação de áreas prioritárias para condução da regeneração natural e plantio total, 

considerando 161 variáveis biofísicas, socioeconômicas e ambientais, distribuídas entre os índices de 

vulnerabilidade ambiental, social e de vocação para recuperação ambiental. 

As figuras 2.3-7 e 2.3-8 apresentam o resultado da priorização com destaque aos mananciais alternativos 

de captação definidos nos estudos da NHC/Rhama e IBIO. Já a tabela 2.3-22 apresenta os resultados do 

escalonamento com a relação dos mananciais alternativos escolhidos e suas respectivas áreas de contribuição 

para o programa. 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

179 

 

Figura 2.3-7: Áreas prioritárias para condução das regeneração natural com demanda de 30 mil hectares. 

 

Figura 2.3-8: Áreas prioritárias para plantio de mudas com demanda de 10 mil hectares.
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Tabela 2.3-22: Mananciais alternativos e suas áreas de contribuição. (*) A área consiste no piloto do PSA.  

Unidade de Gestão Mananciais Alternativos Área (ha) 

Guandu Rio Guandu 6.192 

Manhuaçu Rio Manhuaçu 18.575 

Santa Maria Rio Santa Maria do Rio Doce 1.629 

São José 
Lagoa Nova 326 

Rio Pancas 2.281 

Suaçuí Rio Corrente Grande 3.585 

Piranga* - 78 

Suaçuí* - 458 

Pontões e Lagoas* - 274 

Assentamentos e TI Krenak - 6.602 

  40.000 

Em março/2019, foi aprovado o início das intervenções de recuperação das áreas definidas, totalizando 

3,000 hectares em projetos de Assentamento Rural e na Terra Indígena Krenak e 37,000 hectares localizados 

em sub-bacias de alta prioridade dentro dos mananciais alternativos para a captação de água.  

Com relação ao estudo de definição de áreas prioritárias para a restauração florestal elaborado pelas 

universidades UFV e UFMG, entende-se que os parâmetros utilizados para priorização das áreas se mostram 

coerentes com as teorias da ecologia da restauração, considerando principalmente os aspectos ambientais e 

geomorfológicos que devem ser levados em conta quando da seleção da metodologia de restauração e da 

priorização de áreas. No entanto, deve se atentar para a possível sobreposição de alguns indicadores, 

principalmente indicadores sociais, uma vez que a soma dos pesos de um mesmo indicador ou de indicadores 

colineares de forma individual nos diferentes índices pode levar a resultados não confiáveis quando feita a 

compilação dos mapas. 

Entendemos as razões por apresentarem os resultados por município, porém uma vez priorizados, 

sugerimos que estudos de maior detalhamento sejam realizados para garantir a correta priorização das APPs 

dentro dos municípios. Consideramos que, em virtude das generalizações e dos pesos atribuídos aos 

indicadores, o produto final desta proposta deve ser validado com trabalhos de campo, com a finalidade de 

aferir a qualidade e representatividade dos resultados em relação as reais condições da bacia.  

 

2.3.4.3 Recuperação de nascentes 

Para a recuperação de 5.000 nascentes, de acordo com a Cláusula 163 do TTAC, a escolha dos locais é de 

competência exclusiva do CBH-Doce. Para os Ano 1 a 5, as UGRH foram definidas de acordo com o observado 

na Tabela 2.3-24. Entretanto, para os Ano 6 a 10, os locais ainda não foram apresentados.  
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Tabela 2.3-23: Informação compilada do Relatório Geral de Vistoria Operação Áugias (Fase Olhos D’Água 

III) emitido pelo IBAMA e do cronograma apresentado na Deliberação CIF nº 68 de 25/05/2017 para a escolha 

das áreas para recuperação de nascentes. 

UGRH Nascentes Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Piranga 403 - 100 100 100 103 

Piracicaba 83 - - - - - 

Santo Antônio 471 - - - - - 

Suaçuí 1178 250 250 250 250 247 

Caratinga 652 - - - - - 

Manhuaçu 459 - - - - - 

Guandu 270 - - - - - 

Santa Maria 74 150 - - - - 

São José 910 100 150 150 150 150 

Total 4500 500 500 500 500 500 

A Fundação Renova apresentou uma proposta de escolha das áreas para recuperação de nascentes 

buscando convergir com estudo de priorização de áreas para a restauração florestal (40.000ha)  da UFMG/UFV, 

que foi aprovado pelo CBH-Doce. 

Os resultados apresentados pela Fundação Renova até março de 2019  para o avanço do programa de 

recuperação de nascentes foram: 

Ano 1 (2017), 511 nascentes estão em fase de manutenção e monitoramento. 

Ano 2 (2018), 528 nascentes em 233 propriedades estão contempladas. 

Ano 3: Não há informação reportada. 

Existem diretrizes estabelecidas pela CT-FLOR com base nas avaliações realizadas pelo IBAMA no âmbito 

da operação Áugias, fase Olhos D’Água, para que a Fundação Renova proceda com a recontagem das nascentes 

incluídas no programa. A quantidade de nascentes deve ser atualizada com as propriedades que evadiram o 

programa.  

O Relatório Geral de Vistoria, Operação Áugias – Fase Olhos D´Água III emitido pelo IBAMA em 

Novembro/2018, verificou de forma amostral o desenvolvimento das nascentes Ano 1 bem como o 

atendimento das recomendações feitas após as vistorias ocorridas nas fases Olhos D´Água I e II. Dentre as 

recomendações, é importante destacar algumas delas:  

(i) as atividades de manutenção passem a ser executadas pela Fundação Renova, ao invés de 

pagamento ao proprietário;  

(ii) necessária adoção de medidas para eliminação da contaminação de nascentes, a exemplo do 

que ocorre na nascente N035 (presença de efluentes oriundos do laticínio situado a montante e 

de um galinheiro instalado nas residências);  
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(iii) realizar o plantio no início da estação chuvosa;  

(iv) incluir áreas localizadas no entorno das nascentes, como por exemplo, as áreas de recarga do 

lençol freático, em outros programas, para garantir o sucesso do programa;  

(v) exclusão das nascentes N183, N197, N198 e N202 por estarem integralmente inseridas em 

fragmento florestal bem conservado sem necessidade de recuperação; 

(vi) que a Fundação Renova faça e apresente ao IBAMA e à CT-FLOR um levantamento das nascentes 

que estão na mesma linha de drenagem, promovendo a unificação dos pontos em uma única 

nascente; 

(vii) que a Fundação Renova mantenha e disponibilize ao IBAMA e à CT-FLOR uma base atualizada 

das nascentes envolvidas no programa, com o status atualizado das mesmas; 

(viii) realização de conferência das placas de identificação com a base de dados georreferenciada 

disponibilizada; 

(ix) solicitar à Fundação Renova um cronograma anual que indique o detalhamento das atividades 

a serem executadas a cada mês, por região e por grupo de nascentes (ano 1, ano 2); 

(x) solicitar à Fundação Renova relatório com informações quanto aos métodos de recuperação 

empregados por nascente, considerando as especificidades de cada uma, informando as mudas 

que serão plantadas; 

(xi) solicitar à Fundação Renova os resultados esperados a cada ano por grupo de nascentes 

(ano1, ano 2) para que se possa avaliar as metas atingidas assim como o porte esperado para 

as mudas plantadas, o avanço no controle de espécies indesejáveis, o estágio de regeneração 

natural que se espera. 

A fim de avaliar a conformidade técnica dos compromissos firmados no TTAC, foi definido pela Ramboll um 

protocolo contendo parâmetros avaliados e apresentados na forma de indicadores. As campanhas realizadas 

totalizaram uma amostragem de 335 nascentes, o que representa mais de 30% do total de nascentes 

cadastradas no programa, reportadas pela Fundação Renova, contempladas nos anos 1 e 2 do programa, 

abrangendo 8 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo. 

Enquanto que 62,5% das nascentes apresentam predominância de cobertura herbácea, foram constatadas 

que 16% das nascentes incluídas no programa não requerem ações de recuperação da cobertura florestal pois 

apresentam fitofisionomia florestal e não representam adicionalidade, inviabilizando a comprovação de ganhos 

ambientais. Ainda, há uma incerteza com relação ao cumprimento das metas de 500 nascentes por ano, uma 

vez que a recontagem que estava prevista para ser realizada em abril/2019 ainda não foi apresentada. 

Figura 2.3-9: Fitofisionomia predominante das nascentes vistoriadas
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Foram observadas nascentes contabilizadas mais de uma vez, e a justificativa apresentada foi de que se 

fez o uso de dois “kits” de cercamento em função do perímetro da nascente ser maior que o convencional 

estabelecido pela Fundação Renova, o que gerou a dupla contagem.  
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2.3.5 Indicadores 

No contexto da restauração florestal, espera-se que os indicadores não se limitem a representar o 

estabelecimento do plantio de mudas, mas sim proporcionem comparar o avanço da restauração florestal com 

vistas as metas estabelecidas. 

 

2.3.5.1  Recuperação da Área Ambiental 1 

2.3.5.1.1 Área de revegetação emergencial 

No relatório de apresentação do status dos programas para o CIF, a Fundação Renova (2019) reporta uma 

área de revegetação emergencial executada de 808 hectares em detrimento dos 800 hectares estabelecidos no 

TTAC. Entretanto na avaliação das bases cartográficas realizada pela Ramboll foi possível constatar uma área 

de 794 hectares. Procedeu-se com uma avaliação utilizando-se de imagens multiespectrais onde foi possível 

quantificar a cobertura vegetal formada na área revegetada com base no Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (NDVI) que é utilizado para avaliar a condição da cobertura vegetal com a utilização de sensores 

remotos. Como resultado contatou-se que 80% da área compromissada, aproxidamente 640 hectares, 

correspondeu a classe de cobertura vegetal, o que representa um déficite de 160 hectares perante o 

compromisso assumido no programa. Portanto, entende-se que a cláusula 158 referente à revegetação 

emergencial com gramíneas e leguminosas não foi atendida. 

 

 

2.3.5.1.2 Área plantada com mudas nativas 

Com relação ao avanço físico da cláusula 159, há um conflito de informações quanto ao tamanho da área 

restaurada. A Fundação Renova reporta o total de 165 hectares mas apresentou uma base de dados que 

contempla 135 hectares, uma diferença de 30 hectares ou 5% da área total de 561 hectares de restauração 

considerada no programa. Ressalta-se ainda que parte das áreas indicadas pela Fundação Renova nos arquivos 

encaminhados estão fora da área diretamente atingida pelos rejeitos e portanto não deveriam fazer parte do 

cômputo das áreas elegíveis para restauração deste programa. Estes 135 hectares que foram indicados pela 

Fundação Renova correspondem à somatória de áreas abrangidas pelos projetos executivos, porém observamos 
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em campo que há diferenças representativas entre as poligonais planejadas e as executadas (as buit). De 

qualquer forma é possível concluir que o avanço do programa não foi superior a 29%.  

O cronograma de implantação estabelecido no TTAC foi de 4 anos e o prazo para conclusão do plantio é 

março de 2020, o que significa a necessidade da execução  de 78% das ações no prazo. Ressalta-se que no 

cronograma só há mais um período chuvoso que possibilita o plantio de mudas, entre novembro/2019 e 

março/2020, em detrimento de mais de 60% do plantio a ser executado em 22% do prazo restante no 

cronograma.  

Cabe destacar que, tecnicamente, o ideal é que a etapa de implantação das mudas seja concluída ate o 

mês de janeiro, pois a mortalidade de mudas é maior em áreas restauradas no fim do período chuvoso. Após o 

plantio, a muda precisa de um período de pegamento e desenvolvimento para suportar períodos de estiagem. 

Além do monitoramento, manutenção e implementação dos tratos culturais nas áreas já reflorestadas, há 

um passivo de ao menos 396 hectares a serem executados até o fim do prazo determinado. Considerando os 

métodos de restauração utilizados, estima-se que a demanda deve representar uma quantidade superior a 300 

mil mudas, o que representa um enorme esforço de mobilização em um curto espaço de tempo. Destaca-se que 

é uma meta que dificilmente será atingida frente ao curto espaço de tempo restante para a conclusão do prazo. 

 

 

2.3.5.1.3 Fatores de degradação 

Considera-se que os principais fatores de degradação em restaurações florestais estão associados ao 

isolamento da área ou cercamento para evitar o acesso de pessoas, máquinas e animais de criação para que 

não haja depredação ou pisoteio, a presença de aceiro para evitar a propagação do fogo na ocorrência de um 

incêndio, a ocorrência de processos erosivos e a presença de bovinos/ equinos nas áreas de restauração.  

Na amostragem realizada pela Ramboll, constatou-se a presença de gado em 19% das áreas vistoriadas, 

o que representa um montante bastante expressivo se considerarmos os dados causados pelo sobrepastejo do 

gado em áreas de restauração. O baixo índice de isolamento das áreas pode resultar no aumento da presença 

de gado nas áreas de restauração florestal. 

 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

186 

 

 

Destaca-se que 12% apresentam incidência de processos erosivos que precisam ser corrigidos como sulcos 

e vossorocas. 

 

2.3.5.1.4 Qualidade da restauração 

Para avaliar a qualidade da restauração, são considerados como principais indicadores a existência de 

espécies exóticas, a riqueza das espécies desejáveis, a quantidade de falhas que são as mudas mortas que não 

foram repostas, a densidade de indivíduos por hectare e a infestação por gramíneas invasoras. 

Dentre as mudas plantadas, foram identificadas 45 espécies, das quais 4 são consideradas como exóticas 

na Mata Atlântica: Licania tomentosa, Cordia myxa, Psidium guajava e Mangifera indica. A espécie Cordia myxa 

é classificada como de potencial médio como invasora, uma vez que produz grande quantidade de frutos que 

são apreciados pela avifauna, o que facilita a sua dispersão (SARTORELLI et al., 2018). Entre as demais 

espécies, algumas são comuns na Mata Atlântica e frequentes nas florestas estacionais semideciduais de Minas 

Gerais (e.g. Schinus terebinthifolia, Cecropia pachystachya, Cassia ferrugínea, Cedrela fissilis, Cordia superba, 

Croton urucurana, Mysine coriácea, Piptadenia gonoacantha, Trema micrantha, Zeyheria tuberculosa e Senna 

mutijuga) Por outro lado, também foram registradas espécies que podem ocorrer na transição com o Cerrado 

que não são recomendadas para o projeto, pois não há registro de ocorrência natural na região de interesse 

(e.g. Erythrina mulungu, Lafoensia pacari, Croton salutaris e Gallesia integrifolia). No final da restauração, 

espera-se uma quantidade mínima superior a 120 das 192 espécies lenhosas de ocorrência local confirmada, 

mas apenas 19 destas espécies desejáveis tiveram a presença confirmada, outras 45 espécies não puderam ser 

confirmadas, mas foram consideradas como de ocorrência possível, já que seus gêneros foram encontrados em 

indivíduos que não puderam ser identificados ao nível de espécie devido ao porte pequeno e/ou à ausência de 

folhas sadias.  

Somando-se o numero de espécies exóticas da Mata Atlântica que foram plantados e as espécies 

exóticas regionais plantadas que não apresentam ocorrência na bacia do Rio Doce, temos um toal 

de 8 espécies exóticas provenientes de mudas florestais que foram plantadas no âmbito deste 

programa. 
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A comunidade de indivíduos regenerantes apresenta composição bastante distinta da comunidade de 

mudas plantadas, tal diferença é ilustrada pelas Tabelas 2.3.24 e 2.3.25. As tabelas apresentam as espécies 

com maior densidade relativa em cada comunidade, sendo que Schinus terebinthifolia é a única espécie que é 

abundante nas duas comunidades.  

As dez espécies listadas contribuem com 42,6% de todas as mudas amostradas, valor que corresponde a 

somatória das densidades relativas, apresentada na última coluna da tabela. 

Tabela 2.3-24: Abundância de espécies entre as mudas plantadas.  

Espécie 
Densidade 
(ind./há) 

Dens. relativa 

Schinus terebinthifolia Raddi 36 7,8% 

Inga laurina (Sw.) Willd. 30 6,5% 

Citharexylum myrianthum Cham. 28 6,0% 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 23 5,0% 

Joannesia princeps Vell. 19 4,1% 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 17 3,7% 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 13 2,8% 

Cordia superba Cham. 12 2,6% 

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 11 2,4% 

Cecropia sp. Trécul. 11 2,4% 
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Tabela 2.3-25: Abundância de espécies entre as plantas lenhosas regenerantes.  

Espécie 
Densidade 
(ind./há) 

Dens. relativa 

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & 

Dematteis  
68 19.3% 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 29 8.2% 

Siparuna guianensis Aublet 24 6.8% 

Luehea sp.  Willd. 18 5.1% 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 16 4.5% 

Mimosa cf pigra L. 16 4.5% 

Schinus terebinthifolia Raddi 13 3.7% 

Trema micrantha (L.) Blume 10 2.8% 

Psidium guajava L. 8 2.3% 

Machaerium nictitans (Vell.) Benth. 7 2.0% 

 

Nota-se que, entre estas dez espécies, que são responsáveis por 59,4% dos indivíduos regenerantes, 

apenas a aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolia) também é abundante entre as mudas plantadas. 

Não há uma concordância entre a lista de espécies apresentada em inventário florestal, o projeto executivo 

e as mudas efetivamente encontradas em campo. A mudança de espécies entre a recomendação inicial, o 

projeto executivo e o que foi de fato plantado não aparenta ter um direcionamento estratégico e não se observa 

uma orientação em termos de grupos funcionais.  

Neste sentido, parece provável que as alterações sejam decorrentes de limitações da etapa de aquisição 

de mudas, resultando em expansão na lista de referencia apresentada nos projetos executivos. 

Na fase inciial da restauração onde se busca um maior recobrimento seria recomendável aumentar a 

densidade de Crindiúva (Trema micrantha), e manter elevada as densidades de aroeira pimenteira (Schinus 

terebinthifolia) e embaúba (Cecropia spp.) de forma a favorecer a transição de campo degradado para 

“capoeira”, que apresentará com diversidade de espécies suficiente para permitir o desenvolvimento local de 

uma sucessão secundária (RODRIGUES et al., 2012). 

Outro fator importante a ser avaliado na qualide da restauração são as falhas. A contabilização de 

mortalidade tem limitações práticas, pois raramente observamos o indivíduo morto “em pé”, trata-se de uma 

condição efêmera. Em seguida, o crescimento de herbáceas pode encobrir a área coroada e o terra revolvida 

pelo coveamento, dificultando a localização de covas sem mudas. Ainda que o número de mudas mortas tenda 

a ser maior do que a mortalidade contabilizada, a taxa de mortalidade verificada é expressiva, uma vez que o 

número de mudas vivas é baixo. A soma de densidades de mudas vivas e de mudas mortas é de 622/ha, das 

quais 158/ha são representadas pelas mortas, desta forma podemos concluir a mortalidade foi certamente 

superior a 25%. 
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Figura 2.3-10: Diagrama de caixa (“box and whisker plot”) indicando a variação do número de indivíduos regenerantes, 

mudas vivas e mudas mortas por parcela.  

 

Contabilizaram-se 816 indivíduos lenhosos nos 10.000 m2 amostrados. Este total agrega 464 indivíduos 

cujo contexto indicava plantio (distribuição regular na linha de plantio e/ou vestígios do coveamento) e os 352 

indivíduos considerados como regenerantes devido à ausência de vestígios de coveamento e alinhamento em 

relação às covas.  

Figura 2.3-11: Histograma de frequência relativa para densidade de indivíduos lenhosos por hectare, incluindo mudas 

plantadas e indivíduos regenerantes.  

 

A linha em azul destaca a densidade média, as linhas em vermelho apresentam o intervalo de confiança 

(+/- 95%) e as linhas em verde indicam a densidade resultante de espaçamentos 3x4 m, 3x3 m e 3x2 m. O 

adensamento usual de mudas em restaurações de Mata Atlântica é de 1.666 mudas/ha e resulta do 

espaçamento 3x2m. O referencial teórico do PACTO (2009) indica plantios de 3x2 ou 2x2 para condições nas 

quais a presença de árvores nativas é muito baixa. 

A compensação de mortalidade pela regeneração faz com que a densidade de indivíduos lenhosos,  

regenerantes e plantados, não seja estatisticamente inferior à densidade prevista para um plantio 3x4. A 

Figura 2.3-7 demonstra que a densidade do plantio 3x4, que é de 833 mudas por hectare se posiciona no centro 

do intervalo de confiança de 95% para a densidade de indivíduos lenhosos amostrados.  
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Do ponto de vista biológico, a cobertura florestal adjacente às áreas objeto de intervenção das ações 

reparatórias de restauração florestal é muito elevada se comparada com outras regiões da Mata Atlântica. O 

entorno de 35% das amostras é predominantemente recoberto por florestas naturais, e também foi comum a 

participação representativa de floresta nativas no entorno de restaurações inseridas em paisagens 

agropecuárias. Entretanto, a quantidade de parcelas que apresentavam regeneração natural foi de 56%, o que 

significa que quase metade das áreas possuem baixa resiliência e a restauração depende das intervenções 

antrópicas e seu resultado está diretamente relacionado a qualidade da restauração. 

 

O índice de falhas no plantio realizado é alto e representa 25%, o que significa que, a cada 4 mudas 

plantadas, 1 morreu.  

 

A densidade de 816 individuos por hectare, verificada nas áreas em restauração, representa uma 

quantidade inferior a metade da meta que é de 1700 individuos por hectare esperada ao final do programa. 

Esta meta respresenta a densidade média de árvores nos inventários florestais realizados na região 

(Econservation 2017), também é inferios à densidade mínima tolerável de 1000 indivíduos por hectare (I.C. 

95% inferior para médias apresentadas pela Econservation em 2017). A incidência de infestação por gramíneas 

invasoras incinde sobre 33% das áreas. É possível que a alta taxa de falhas no plantio e o alto índice de 

infestação por gramíneas invasoras são resultado da falta de manutenção nas restaurações. Neste sentido, 

destaca-se que a mortalidade constatada é resultado da falta de reposição das mudas mortas e influenciada 

pela competição com as gramíneas invasoras. 

 

O resultado encontrado para a quantidade de mudas vivas é entre 41% e 58% do número de mudas que 

fora contratado de acordo com os projetos executivos de restauração apresentados pela Fundação Renova, e 

somente entre 23% e 33% do que seria esperado para o espaçamento usualmente recomendado para plantio 

de 3x2m, que envolveria 202.852 mudas. 
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Figura 2.3-12: Área de restauração florestal com 
infestação por gramíneas invasoras. 
 

Figura 2.3-13: Contraste da restauração florestal em duas 
margens do rio Gualaxo. 

  
Figura 2.3-14: Área de restauração florestal com alto 
índice de mortalidade de mudas. 

Figura 2.3-15: Mudas observadas em campo preparadas 
para o plantio. 
 

 

2.3.5.2 4.2 Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes (APP´s) 

Os indicadores quantitativos estabelecidos para o monitoramento deste programa estão relacionados com 

o avanço das ações de restauração florestal em função dos compromissos estabelecidos com a restauração ativa 

com plantio de mudas florestais nativas (10 mil hectares) e a restauração com a condução da regeneração 

natural (30 mil hectares) nas áreas prioritárias estabelecidas no estudo.  

Os indicadores qualitativos da restauração florestal são os mesmos utilizados para o programa 25 já 

apresentado, sendo organizados em indicadores para os fatores de degradação (cercamento, presença de gado, 

ocorrência de processos erosivos e aceiro) e indicadores de qualidade do plantio (espécies exóticas plantadas, 

riqueza de espécies desejáveis, falhas, densidade de indivíduos e infestação por gramíneas 

invasoras).invasores. São indicadores preliminares de monitoramento da qualidade das ações realizadas no 

programa, mas que deve ser acrescido de outros indicadores funcionais. 

A Fundação Renova reporta que, até março/2019, havia sido cercados 646 hectares mas o plantio não foi 

iniciado, portanto não há resultado a ser apresentado para os indicadores do programa. A área cercada não é 

compatível com avaliação realizada nos projetos individuais das propriedades (PIP´s) que indicam uma área 

total de, aproximadamente, 400 hectares cadastradas no programa, mas a divergência apresentada pode ser 

justificada pela atualização dos PIP´s de cada propriedade incluída no programa.  
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2.3.5.3 4.3 Recuperação de nascentes 

Os indicadores quantitivos estabelecidos para o monitoramento deste programa estão relacionados com o 

avanço das ações de restauração florestal em função dos compromissos estabelecidos com a restauração de 

5.000 nascentes, ao longo de 10 anos, com meta de 500 nascentes por ano. 

 

2.3.5.3.1 Quantidade de nascentes 

A Fundação Renova reporta que, para os anos 1 e 2 do programa de recuperação de nascentes, estão 

contabilizadas 1.039 nascentes, mas sem considerar os proprietários que evadiram do programa, assim como 

sem proceder com a recontagem de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CIF. Entretanto, o avanço 

reportado corresponde a aproximadamente 20% da meta estabelecida no programa. 

Entretanto apenas as nascentes do ano 1 foram plantadas com mudas florestais nativas, enquanto que as 

nascentes do ano 2 só foram cercadas. 
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2.3.5.3.2 Fatores de degradação  

Entre as nascentes vistoriadas, 85% estavam cercadas, mas 77,68% das áreas cercadas apresentavam 

arame farpado na linha mais rente ao solo, dificultando a passagem de espécies da fauna silvestre. Os processos 

erosivos, voçorocas e sulcos que precisam ser corrigidos estavam presentes em 23% das áreas em processo de 

recuperação. Em 9% das áreas, foram identificados indícios de sobrepastejo de gado bovino. 

 

 

2.3.5.3.3 Qualidade da restauração 

Com exceção das nascentes com fitofisionomia florestal, constatou-se que 99% das áreas de recuperação 

de nascentes apresentavam infestação por gramíneas invasoras. A presença de gramíneas invasoras já era 

esperada, visto que a maior parte das áreas possui histórico de uso para pastagem. Entretanto, um número tão 

expressivo representa que não estão ocorrendo as manutenções na recorrência adequada em que os tratos 

culturais são necessários, o que aumenta a mortalidade das mudas, retardam a retomada dos processos de 

sucessão ecológica e aumentam os custos da restauração. 
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Figura 2.3-16: Nascentes com infestação por 

gramíneas invasoras. 

Figura 2.3-17:Indícios de sobrepastejo bovino. 

 

 
 Figura 2.3-18:Processo erosivo em área de 

nascente. 

Figura 2.3-19:Arame farpado na linha mais rente 

ao solo. 

 

 

2.3.6 Linha do tempo 

Com o propósito de obter um panorama sobre o fluxo dos programas no âmbito do CIF, foram estabelecidas 

linhas do tempo que demonstram reprovações, aprovações parciais ou mesmo notificações por não 

cumprimento de prazo que ocorrem de forma sistemática nas câmaras técnicas, conforme pode ser observados 

nas figuras 2.3-11, 12 e 13. Ressalta-se que a elaboração de documentos sem a observância das orientações 

das CT-FLOR no caso dos programas 25, 26 e 27 para as cláusulas 158,159,160,161, 162 e 163 resulta em 

atrasos na implementação das ações e retrabalhos para os servidores públicos membros da câmara, o que 

prolonga o processo de reparação e compensação dos danos. 
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2.3.6.1 Recuperação da Área Ambiental 1 

Para o programa 25, nota-se que, após a assinatura do TTAC em março/2016, houve, em novembro/2016, 

a primeira deliberação do CIF sobre o programa e que consiste em uma notificação pelo descumprimento da 

cláusula 158. Posteriormente, em fevereiro/2017, foi apresentado o procedimento operacional de plantio que 

foi reprovado pela câmara técnica e deliberada a reprovação pelo CIF em outubro/2017. O prazo de 

cumprimento da cláusula 160 finalizou em dezembro/2017 e, em julho/2018, a Fundação Renova foi notificada 

a atender às recomendações das operações do IBAMA para o cumprimento da cláusula. O programa teve seu 

escopo aprovado apenas em dezembro/2018 e o prazo para conclusão da cláusula 159 se encerra em 

março/2020, sendo que ainda faltam 70% da área compromissada para restauração em comparação ao prazo 

restante de apenas 30% do cronograma estabelecido e apenas 1 período chuvoso. Portanto, o cumprimento do 

cronograma representa um dos maiores desafios para o programa. 
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2.3.6.2  Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes (APP´s) 

Em agosto/2016, o CIF determina que a Fundação Renova apresente um diagnóstico dos viveiros que foi 

reprovado em janeiro/2017 pela deliberação CIF nº 44 e que só foi aprovado em agosto/2017, com ressalvas, 

quase 1 ano depois da solicitação inicial do CIF. Ainda, em agosto/2017, os procedimentos operacionais de 

recuperação das APP´s do programa foram reprovados e o Termo de Referência para seleção e marcação de 

matrizes foi aprovado com ressalvas. Em setembro/2017, o Edital para pagamento de serviços ambientais (PSA) 

que havia sido apresentado em junho/2017 foi aprovado com ressalvas. A Fundação Renova não entregou o 

estudo de mapeamento das APPs e áreas de recarga hídrica no prazo determinado até março/2018 e, em 

abril/2018, foi notificada pelo descumprimento do prazo. Em setembro e novembro/2018 e em fevereiro/2019, 

foram solicitadas alterações nos estudos de definição de áreas prioritárias para restauração florestal na bacia 

do Rio Doce. O programa não tem escopo aprovado na CT-FLOR. 
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2.3.6.3 Recuperação de nascentes 

Em agosto/2017, os procedimentos operacionais de recuperação das APP´s do programa foram reprovados 

e o relatório de recuperação das nascentes do ano 1 apresentado pela Fundação foi aprovado com ressalvas. O 

relatório de recuperação das nascentes do ano 1 foi ainda aprovado com ressalvas em dezembro/2017 e, em 

julho/2018, ocasiões em que foram feitas solicitações que não foram atendidas nas revisões apresentadas. 
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2.3.7 Recomendações 

Para o programa de Recuperação da Área Ambiental 1, é necessária uma plataforma ou sistema de 

informações mais eficiente, indicando locais de implantação concluída e locais de implantação prevista, com 

respectivos prazos de inícioinicio e fim. Recomendamos que as unidades de restauração sejam organizadas por 

ano e por estação, e que sejam apresentadas as áreas medidas com precisão para  restaurações efetivamente 

inseridas na área diretamente atingida pelos rejeitos, que é o limite do escopo abrangido por este programa. 

Recomenda-se a implementação de tratos culturais com o replantio, adubação e irrigação nas áreas que 

foram revegetadas emergencialmente com gramíneas e leguminosas e que apresentam maior concentração de 

solo exposto. 

É necessário revisar a área de restauração florestal compromissada na cláusula 159 em função do 

mapeamento apresentado pela Lactec e de acordo com as compensações proporcionais pelos danos causados 

pela supressão causada em cada município localizado na área de maior dano dos rejeitos, entre a barragem de 

Fundão e a UHE Risoleta Neves. 

O entorno da região afetada conta com florestas conservadas em condições ambientais análogas às dos 

plantios. Há vasta literatura recomendando a coleta local de sementes para restauração, ou ainda do transplante 

dos bancos de sementes e de plântulas (e.g. RodriguesRogrigues et al. 2009). Parte do benefício desta 

recomendação é o de evitar a entrada de espécies que são recomendadas apenas para outras localidades, 

favorecendo a similaridade composicional com relação à floresta que existia antes da degradação. Portanto, 

recomenda-se a utilização da biodiversidade local para promover plantios mais promissores. Não obtante, 

atividades de fomento a produção de mudas e o estabelecimento de uma rede de sementes na bacia do Rio 

Doce devem ser efetivamente implementadas e monitoradas. 

O conhecimento adquirido com os plantios experimentais de restauração florestal deveriam ser aplicados 

no programa de recuperação da área ambiental 1. As áreas que obtiveram maior sucesso são aquelas em que 

se utilizou um adensamento de plantio maior do que a que está sendo efetivamente utilizado nos projetos de 

restauração do programa reparatório. Recomenda-se que a Fundação Renova passe a adotar o espaçamento 

mínimo de 3x2 entre as mudas florestais nativas. A baixa densidade de mudas vivas  tem resultado em um 

recobrimento lento, o que posterga  transições da sucessão florestal e amplia a necessidade de manejo, em 

especial nas localidades em que a regeneração natural é pouco expressiva. A área experimental também indicou 

bons resultados para o recobrimento com adubação verde herbácea e arbustiva, excuindo escandentes e 

trepadeiras; gereando recomendação que foi observada nas definições dos programas, mas não foi aplicada nos 

plantios. Reforçamos a recomendação pelo plantio de adubação verde arbustiva entre as mudas de arbóreas 

nativas.   

Recomenda-se o planejamento adequado para garantir a conclusão e a manutenção necessária dos plantios 

de restauração florestal para reduzir a mortalidade, evitar aumento de custos e minimizar o tempo de espera 

para que os serviços ecossistêmicos sejam prestados pelas áreas de restauração e compensação. As mudas 

plantadas no início da temporada chuvosa apresentam melhor desenvolvimento, implicando em menores custos 

de manutenção.  

O isolamento de fatores de degradação apresenta relação direta com o cercamento das áreas, portanto, 

ressalta-se a necessidade de manutenção contínua de cercas e aceiros.  

Modelos contemporâneos de restauração florestal somam os plantios de arbóreas a uma ampla frente de 

esforços que não foi observada no âmbito dos programas. Neste sentido, a literatura da restauração ecológica 

recomenda intervenções como: (1) inclusão de outras formas de vida; (2) restabelecimento de microambientes; 

(3) direcionamento de fluxos biológicos (e.g. atratores de fauna); (4) utilização do conhecimento acumulado 
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sobre as localidades para zoneamento e detalhamento de diagnóstico; (5) participação ativa dos atores sociais 

locais. 

A Fundação Renova deve apresentar a recontagem das nascentes dos anos 1 e 2 considerando as diretrizes 

estabelecidas no âmbito do CIF. Também deve e reportar o quantitativo atualizado excetuando as situações 

que não estejam em conformidade com o que foi estabelecido, além das evasões do programa de recuperação 

de nascentes. 

Considerando que a desarticulação entre programas de restauração florestal podem resultar na 

recuperação de APPs sem a observância da proteção das respectivas cabeceiras, recomenda-se a inclusão no 

programa 26 das APPs dos cursos dágua formados pelas nascentes incluídas no programa 27. 
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2.4 DOSSIÊ DO MANEJO DE REJEITOS (PG009; PG023) 

2.4.1 Sumário Executivo 

O objetivo do dossiê de Manejo de Rejeitos é compilar estudos realizados pela Ramboll desde 2017 acerca 

de alternativas de manejo. Também pretende levantar a importância em estimar custos da retirada total de 

rejeitos da bacia, definindo mecanismos de compensação por conta da insuficiência das soluções técnicas 

presentes e fortalecendo o esclarecimento das questões mais gerais e compreensivas envolvidas no manejo de 

rejeitos, de modo a facilitar e instruir a tomada de decisão das Comissões de Atingidos, especialmente no que 

se refere à repactuação dos programas. 

Por isso, este documento, apesar de ser nomeado “dossiê”, assume um papel de “peça de comunicação” 

do manejo de rejeitos, a qual está estruturada em quatro pontos principais: 

1. Apresentação dos enfoques teóricos envolvidos no manejo de rejeitos com bases teóricas integradas e 

interdisciplinares, sobretudo o Modelo de Resiliência e a Reparação Integral. Sob esta óptica, a Ramboll 

apresenta a importância em considerar e avaliar alternativas de manejo, elencando os custos 

necessários para a reparação integral e, considerando casos nos quais não seria possível a remoção 

total de rejeitos, estimativa de compensações; 

2. Abordagem do Manejo de Rejeitos segundo os programas do TTAC: Visão geral dos objetivos, processos 

e projetos previstos nos documentos da Fundação Renova de definição dos programas diretamente 

relacionados ao manejo de rejeito (PG009 – Recuperação da UHE Risoleta Neves, PG023 – Manejo de 

Rejeitos e PG024 – Sistemas de Contenção de Rejeitos); 

3. O terceiro ponto responde em uma linguagem não técnica e de mais fácil percepção sobre as principais 

questões sobre manejo de rejeitos; 

4. Por último, é apresentada uma série de recomendações. 

Como a base do manejo de rejeito na bacia do Rio Doce é o Plano de Manejo de Rejeito e suas publicações 

para cada trecho da bacia, uma seção apresenta o histórico de construção do Plano e de seu descumprimento. 

A proposta da Linha do Tempo é emergir deficiências apontadas pelo Comitê Interfederativo (CIF) e pela Câmara 

Técnica de Gestão de Resíduos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) em relação ao descumprimento da estrutura 

de tomada de decisão do Plano de Manejo de Rejeito estabelecida pela Deliberação CIF nº 86 e insuficiência na 

comunicação com atingidos, reconhecida por meio da Deliberação CIF nº 173, que gerou a primeira notificação 

à Fundação Renova e suas subsidiárias relacionada ao tema. Posteriormente, a Deliberação CIF nº 274 

oficializou o descumprimento do fluxograma de Gerenciamento do Plano de Manejo de Rejeitos, aprovado pela 

Deliberação CIF nº 86, e gerou mais uma notificação relacionada ao Plano de Manejo de Rejeito. 

Como os programas de manejo de rejeitos devem ter atuação com olhar mais abrangente e responsável, 

considerando que as ações de recuperação influenciam o nexo de produção de água, de alimentos e de energia 

na bacia, as recomendações para o Manejo de Rejeitos são: (1) Manutenção do rejeito no lago da UHE Risoleta 

Neves, com manejo mínimo e adoção de medidas de contenção; (2) Elaboração de estudo de viabilidade de 

recuperação da UHE Risoleta Neves; (3) Recuperação ambiental da Fazenda Floresta; (4) Recuperação 

ambiental do lago e entorno da UHE Risoleta Neves; (5) Reenchimento do lago da UHE Risoleta Neves de modo 

a permitir o restabelecimento dos modos de vida dos atingidos; Descomissionamento de barramentos 

emergenciais – (6); Dique S4 e (7) barramentos de Linhares; (8) Compensação pelo volume de rejeitos 

mantidos na bacia. 
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2.4.2 Introdução 

Este relatório compila as principais ideias, raciocínios e recomendações sobre manejo de rejeitos no âmbito 

do trabalho desenvolvido pela Ramboll para o Ministério Público Federal. 

O principal objetivo deste documento é esclarecer as questões mais gerais e compreensivas envolvidas no 

manejo de rejeitos, de modo a facilitar e instruir a tomada de decisão, especialmente no que se refere à 

repactuação dos programas. Logo, o público-alvo principal são as Comissões de Atingidos e Assessorias Técnicas 

de toda a bacia do Rio Doce. 

A proposta deste documento é emergir deficiências apontadas pelo Comitê Interfederativo (CIF) e Câmara 

Técnica de Gestão de Resíduos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) em relação ao descumprimento da estrutura 

tomada de decisão do manejo de rejeitos estabelecida pela Deliberação CIF nº 86 e insuficiência na comunicação 

com atingidos, reconhecida por meio da Deliberação CIF nº 173. 

Esclarecer pontos importantes relativos ao manejo de rejeitos e entender suas interfaces é primordial para 

reconhecer que cada território na bacia tem uma relação característica com o rio e que isto deve ser o principal 

norteador das ações de manejo de rejeito. 

Portanto, este documento, apesar de ser nomeado “dossiê”, assume um papel de “peça de comunicação” 

do manejo de rejeitos, a qual está estruturada em quatro pontos principais. O primeiro ponto explicita os 

principais enfoques teóricos envolvidos no manejo de rejeitos com bases teóricas integradas e interdisciplinares, 

sobretudo o Modelo de Resiliência e a Reparação Integral. O segundo ponto sintetiza as variáveis envolvidas 

nos programas 09, 23, e 24, conforme preconizado no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, que cria 

os 42 programas e a Fundação Renova. O terceiro ponto responde em uma linguagem não técnica e de mais 

fácil percepção as principais questões sobre manejo de rejeitos. Por último, é apresentada uma série de 

recomendações.  

 

2.4.3 Abordagem Ramboll do Manejo de Rejeitos na Bacia do Rio Doce 

2.4.3.1 Resiliência, Reparação Integral e Avaliação dos Programas da Fundação Renova186. 

A avaliação Ramboll dos 42 programas de restauração e compensação formulados no âmbito do TTAC foi 

feita com base em análise de documentos e informações, levantamentos de campo em toda a extensão da área 

atingida pelo desastre, por meio do julgamento profissional da equipe de especialistas, bem como aplicação de 

métodos e conhecimentos científicos disponíveis. Esta avaliação se embasou em metodologias que remetem ao 

desenvolvimento de um Modelo de Resiliência. 

O conceito de resiliência adotado neste relatório partiu daquele formulado pelo Marco de Sendai187 para 

redução de riscos de desastres: 

"Capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a um risco de resistir, absorver, adaptar-

se e recuperar-se a partir dos seus efeitos de uma forma rápida e eficaz, preservando ou restaurando suas 

estruturas e funções básicas.” 

Se a este conceito adicionarmos a definição proposta pela United Nations Development Programme (UNDP) 

de que a construção da resiliência se dá como “um processo transformativo de fortalecimento da capacidade de 

homens, mulheres, comunidades, instituições e países de antecipar, prevenir, recuperar-se e transformar-se 

posteriormente ao sofrimento de danos, estresses e mudanças”, podemos entender que a construção da 

resiliência está intimamente ligada ao desenho de futuro, logo, a reparação da bacia do Rio Doce deve ter por 

                                                
186 Extraído do “Relatório consolidado referente aos trabalhos dos primeiros nove meses de avaliação dos programas 
Socioeconômicos e Socioambientais” preparado pela Ramboll em 2017 para a Força Tarefa Rio Doce do Ministério Público 
Federa. Relatório completo disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-mariana/documentos/relatorio-
consolidado-da-ramboll-de-2017 
187 Marco de Sendai para redução de riscos de desastres 2015-2030. 
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objetivo maior a construção de um futuro resiliente e sustentável, com garantia inquestionável aos direitos 

humanos e constitucionais. 

Este Modelo de Resiliência encontra fundamento legal no ordenamento jurídico brasileiro. Além da 

Constituição Federal, que determina o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

de todos, também encontramos a Lei Federal Nº 12.608/2012 que dispõe que "a incerteza quanto ao risco de 

desastre não constitui óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco", 

concretizando assim, no âmbito da prevenção e respostas a desastres em âmbito nacional, o Princípio da 

precaução. Ao lado do desenvolvimento sustentável, como uma das suas mais importantes expressões lógico-

normativas, os Princípios da prevenção e da precaução também servem de fundamento para o modelo de 

resiliência proposto. 

Além dos princípios do desenvolvimento sustentável e da precaução, o modelo de resiliência justifica-se 

também e, principalmente, a partir da lógica da Reparação integral do meio ambiente e do Princípio da 

responsabilidade. A doutrina extrai o princípio da reparação integral do meio ambiente do artigo 225, §3º, da 

Constituição Federal e parte da noção de que, sendo o próprio bem ambiental um bem multidimensional, há 

aspectos do dano ambiental que não se confundem com a lesão aos componentes materiais / ecológicos que 

podem ser objeto da reparação in natura. 

O dano ambiental apresentaria, assim, (i) uma dimensão material, relativa aos componentes do meio 

ambiente, objeto da reparação in natura, (ii) uma dimensão temporal, que abrangeria danos chamados de 

interinos e futuros; e (iii) uma dimensão social, relativa ao dano moral coletivo e aos danos irreversíveis, como 

a extinção das espécies”188. Assim, o Princípio da reparação integral prevê que o alcance da reparação deve 

englobar todas as referidas facetas, sendo possível a plena cumulatividade das medidas de reparação, 

compensação ou indenização em dinheiro. 

Sob o ponto de vista metodológico, o modelo de resiliência está estruturado em cinco dimensões (natural, 

social, econômica, infraestrutura e governança), aqui sugeridos para fins de monitorar o progresso e a 

efetividade dos programas socioeconômicos e socioambientais que vêm sendo implementados pela Fundação 

Renova. Estas 5 (cinco) dimensões são subdivididas em programas e subprogramas, que representam os 

principais sistemas de atributos: humano, social, cultural, econômico, biótico, biofísico, físico-químicos, 

ecológicos e infraestrutura física. 

  

                                                
188 ZAPATER, Tiago C. Vaitekunas. Áreas Contaminadas e reparação integral – diferença entre obrigação propter rem e 
responsabilidade civil por dano ambiental. In Revista do Advogado. AASP. Ano XXXVII, março/2017, p. 219. 
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Figura 2.4-1: Modelo conceitual de resiliência – 5 dimensões. Pré-desastre (verde), pós-desastre (vermelho) e 

expectativa de resultados futuros (azul). Fonte: Preparado pela Ramboll. 

 

Neste caso específico do Desastre de Mariana, todas as ações propostas visando o atingimento de um 

estado de resiliência ideal estão diretamente conectadas com os riscos da atividade causadora do desastre. 

Portanto a resiliência corresponde, em última análise, em conferir às populações e comunidades, sujeitas às 

consequências desastre, a chance de sobrevivência e de manutenção de condições de vida dignas em todas as 

suas dimensões. 

 

2.4.3.2 Planejamento com Visão Compartilhada  

Planejamento com Visão Compartilhada é uma metodologia que integra análises técnicas através de 

interesses de todas as partes interessadas, permitindo um aprendizado colaborativo acerca das metas, 

objetivos, restrições e alternativas189. Essa abordagem requer transparência e encoraja o entendimento. 

Outro ponto estratégico e fundamental para envolver as pessoas no processo é o “Círculo de Influências”, 

que aborda e organiza as partes interessadas considerando seus interesses e capacidades em entender 

problemas complexos. O processo de construção de confiança e convite participativo às pessoas atingidas que 

são engajadas e conhecidas em grupos sociais ajuda na coleta e disseminação de informações e mobilização de 

mais pessoas. 

 

2.4.3.3 WEF Nexus (Nexo Água, Energia e Alimentos – Water, Energy and Food Nexus) 

Esta abordagem sustenta um conceito que integra disponibilidade hídrica, produção de energia e segurança 

alimentar, conhecida como WEF Nexus (Nexo Água, Energia e Alimentos ou Water, Energy and Food Nexus em 

inglês), considerando as pressões sobre os recursos naturais (ONU, 2015). Usualmente esses setores têm sido 

tratados de forma isolada, sem considerar adequadamente suas interrelações em seus respectivos 

planejamentos de desenvolvimento (ONU, 2016). 

                                                
189 PALMER, R. N.; CARDWELL, H. E.; LORIE, M. A.; WERICK, W. Disciplined planning, structured participation, and 

collaborative modeling – applying Shared Vision Planning to water resources. Journal of the American Water Resources 
Association, v. 49, n. 3, p. 614-628, 2013. 
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Dessa forma, a atuação do manejo de rejeito deve ser ampla e transdisciplinar. Por isso, a abordagem WEF 

Nexus é adequada para delinear um manejo de rejeitos integrado a setores que são impactados pelas suas 

ações. Essa a abordagem interliga diferentes setores e fortalece a segurança energética, hídrica e alimentar da 

bacia ao garantir a sinergia entre eles (ONU, 2015; ONU, 2016). 

 

2.4.3.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é definida pela Lei Federal 12.305/2010. Apresenta a seguinte 

definição de rejeitos: “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada”. 

Dentre os resíduos sólidos, rejeito é definido como resíduos de mineração, caracterizados como “os gerados 

na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios”.  

A Lei proíbe, no que se refere a destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, o lançamento 

in natura a céu aberto e a única exceção à esta máxima são os resíduos de mineração. 

A lei não apresenta nenhuma referência aos rejeitos de mineração ou atividades minerárias além das 

supracitadas, indicando que os rejeitos de mineração estão sujeitos à mesma política nacional que os demais 

resíduos sólidos gerados por diferentes atividades. 

 

2.4.3.5 ABNT NBR 10004/2004 – Resíduos Sólidos - Classificação 

A norma brasileira ABNT NBR 10004/2004 é utilizada para a classificação de resíduos sólidos “quanto aos 

seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente”. 

Esta classificação é feita através da identificação do processo ou atividade que originou o resíduo assim como a 

composição e característica do mesmo e é dividida da seguinte forma: 

• Resíduos Classe I – Perigosos: são resíduos que apresentem periculosidade (risco à saúde pública e/ou 

risco ao meio ambiente em função de suas propriedades) ou características tais como inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

• Resíduos Classe II – Não perigosos: estes são divididos em inertes e não inertes. 

o Resíduos Classe II A – Não Inertes: são os resíduos que, por apresentarem propriedades tais 

como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, não são enquadrados nas 

classificações de Classe I – Perigosos e Classe II B – Inertes; 

o Resíduos Classe II B – Inertes: são os resíduos que quando submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água (exceções feitas ao aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor).   

A norma define que, para os ensaios químicos referentes à caracterização, devem ser utilizados os métodos 

USEPA – SW 846 (última edição) e, se disponíveis, métodos nacionais equivalentes (ABNT). 
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2.4.3.6 Alternativas de Manejo de Rejeitos  

Os estudos de Ecorestauração e NEBA (Net Environmental Benefit Analysis - Análise de Benefício Ambiental 

Líquido) foram dois diferentes estudos realizados pela Ramboll sobre o manejo de rejeitos após o desastre da 

barragem de Fundão. Tais estudos foram desenvolvidos no ano de 2017 com o intuito de avaliar alternativas 

para o manejo de rejeitos e restauração das condições pré-desastre tendo em vista os dados e informações 

disponíveis naquela época. As alternativas apresentadas não foram sugestões, mas sim um indicativo de que a 

tomada de decisão deve considerar diferentes cenários e que a construção destes caminhos envolva todas as 

partes interessadas.  

O estudo de Ecorestauração objetivou avaliar os custos para os programas ambientais de restauração da 

bacia do Rio Doce que foi, para este documento, dividida em 3 segmentos: Segmento 1 - Fundão até Candonga, 

Segmento 2 – Jusante de Candonga até o estuário do Rio Doce e Segmento 3 – Foz do Rio Doce e Costa 

Atlântica. O enfoque principal do trabalho é no Segmento 1, área mais afetada pelo desastre. O NEBA, por sua 

vez, teve um objetivo semelhante, focando em avaliar considerações financeiras e não financeiras que poderiam 

influenciar na escolha do trabalho de engenharia ambiental específico para a reabilitação da Usina Hidroelétrica 

Risoleta Neves e do seu reservatório.  

A Ecorestauração considerou um leque de diferentes técnicas a serem aplicadas de forma combinada para 

o manejo de rejeitos ao longo de toda o Segmento 1.  A partir da combinação destas técnicas aliadas a fatores 

de viabilidade e logística e fatores socioambientais, foram geradas cinco alternativas. As técnicas consideradas 

podem ser visualizadas na Tabela 2.4-1.  

Tabela 2.4-1: Alternativas para o manejo de rejeitos. Fonte: Ramboll. 

 

 

As composições das alternativas elaboradas são visualizadas na  Figura 2.4-2 e descritas na Tabela 2.4-2. 

Tabela 2.4-2: Descrição das alternativas de manejo de rejeitos consideradas no estudo de estimativa de custos de 
Ecorestauração. Fonte: Ramboll. 

Alternativa Descrição 

Alternativa 1 Restauração de condições pré-desastre - remoção completa de rejeitos e 

restauração completa do habitat 

Alternativa 2 Sem remoção de rejeitos entre os km 25 a 113 do rio, remoção completa de 
rejeitos no Reservatório de Candonga e completa restauração do habitat 

Alternativa 3 Sem remoção de rejeitos entre os km 8 a 113 do rio, remoção completa de 
rejeitos no reservatório de Candonga e completa restauração do habitat 

Alternativa 4 Sem remoção de rejeitos entre o km 8 e 113 do rio, remoção de rejeitos apenas 
no reservatório de Candonga inferior a 400 m (ou seja, abaixo de Barramento 

Resumo de técnicas 

Remoção e disposição de sedimentos 

Isolamento/proteção rígida dos sedimentos 

Tratamento químico in situ 

Armadilhas de sedimentos (barreiras e 

diques) 

Restauração das margens e canais dos rios e 

tributários 

Recuperação da vegetação de margem 

Restauração de vegetação terrestre 
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Alternativa Descrição 

A), nivelamento para controlar a mobilização de rejeitos no restante do 
reservatório de Candonga e restauração completa de habitat 

Alternativa 5 Nenhuma remoção de rejeitos abaixo do km 8 do rio, incluindo o Reservatório 
de Candonga, controlando a mobilização dos rejeitos e a completa restauração 
do habitat 
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Figura 2.4-2: Alternativas de manejo de rejeitos consideradas no estudo de estimativas de custos 
Ecorestauração. Fonte: Ramboll. 
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Considerando o grande volume de rejeitos que necessitam de manejo no reservatório de Candonga, duas 

alternativas foram consideradas para as alternativas 1 a 3, todas exigindo a remoção completa dos rejeitos do 

reservatório. A sub-alternativa “a” considera a disposição de rejeitos em terras altas, predominantemente na 

Fazenda Floresta (Alternativas 1a, 2a e 3a), e a sub-alternativa “b” considera o descarte de rejeitos nas 

barragens de rejeitos da Samarco, assumindo que as barragens possam ser reparadas e sua integridade e 

estabilidade garantidas e verificadas para conter os rejeitos (Alternativas 1b, 2b, 3b).  

A aplicação do estudo sobre as alternativas propostas gerou uma estimativa de custos para cada uma das 

opções. Tais custos são apresentados, em comparação com os estimados pela Samarco em dezembro de 2016, 

na Figura 2.4-3. 

Figura 2.4-3: Custo das alternativas de manejo de rejeitos em relação ao orçamento da Samarco em dezembro/2016. 
Fonte: Preparado pela Ramboll. 

 

As conclusões do estudo sobre os cenários e estimativas apresentados e considerando o volume de dados 

existente na época, foram as seguintes: 

• A maior parte dos custos é atribuída à remoção de rejeitos, com a maioria dos custos limitados ao 

reservatório de Candonga e à bacia de Santarém. Os custos de remoção são altos devido ao alto custo 

do gerenciamento de rejeitos pós-escavação (desaguamento, tratamento de água e empilhamento) e 

transporte e descarte de rejeitos. 

• Para as alternativas 1 a 4, os custos de restauração de reservatórios de Candonga podem variar 

consideravelmente, dependendo da opção de remoção de rejeitos empregada (por exemplo, se 

dispostos na Fazenda Floresta ou na Barragem de Rejeitos da Samarco). 

• A estimativa da Samarco (reportada pela Fundação Renova, dezembro de 2016) para o gerenciamento 

de rejeitos e restauração da Área Ambiental 1, incluindo o Reservatório de Candonga, é 

consideravelmente menor mesmo em relação à alternativa com o menor custo, mesmo considerando 

os custos unitários mais otimistas (considerando baixo range dos custos unitários). A maior parte da 

discrepância parece resultar da extensão da remoção de rejeitos considerada pela Samarco. 

O NEBA, elaborado considerando somente a questão da restauração da UHE Risoleta Neves e seu 

reservatório, identificou dez opções iniciais de engenharia para o gerenciamento dos resíduos contidos na 

barragem (as finalidades seriam o controle da turbidez à jusante da barragem e restauração da produção de 
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energia elétrica). Estas opções iniciais foram definidas com base em três conjuntos de considerações: um 

primeiro relacionado à extensão da remoção de rejeitos, um segundo relacionado à restauração da produção 

de energia elétrica e um terceiro com relação às opções de descarte dos rejeitos a serem retirados. Todas estas 

opções foram avaliadas quanto às características técnicas, econômicas, ambientais, sociais e, 

consequentemente, sua viabilidade. 

As alternativas são apresentadas na Tabema 2.4-3. 

Tabela 2.4-3: Alternativas de remoção de rejeitos para a UHE Risoleta Neves 

 

 

 

Dentre as dez opções consideradas, a análise inicial identificou que cinco alternativas seriam as mais viáveis 

para implementação e foram avaliados quantitativamente na análise NEBA. O estudo foi realizado 

concomitantemente, na época, ao estudo de Ecorestauração, de modo que as alternativas selecionadas para 

análise quantitativa no NEBA foram renumeradas para ficarem consistentes com os números de alternativas 

presentes no estudo descrito anteriormente. As alternativas consideradas para o manejo de rejeitos em 

candonga são apresentadas no Figura 2.4-4: 
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Figura 2.4-4: Ações de Manejo para Rejeitos no Reservatório de Candonga 

 

As alternativas foram então analisadas pela metodologia NEBA sobre três métricas principais: Custos, 

Emissão de Gases de Efeito Estufa e Serviços Ecológicos. A remoção completa de rejeitos foi, de forma evidente 

na análise, a alternativa que apresentou menos benefícios de acordo com as três métricas avaliadas. Todavia, 

as diferenças nos impactos e custos associados à remoção parcial comparada ao manejo de rejeitos no local 

foram menos claras. Os custos projetados associados ao manejo no local foram substancialmente mais elevados 

do que os da alternativa de remoção parcial, mas os danos ecológicos mostraram-se semelhantes entre essas 

duas alternativas quando da elaboração da análise.  

De maneira geral, ainda que consideradas suas limitações de recorte temporal, escopo e abrangência, os 

estudos e análises desenvolvidos pela Ramboll indicam que as alternativas que consideram o menor nível de 

intervenção física para remoção e/ou manejo dos rejeitos provenientes do desastre de Fundão seriam também 

aquelas que apresentariam o menor dano aos serviços ecossistêmicos a médio e longo prazo.  

 

2.4.4 Abordagem do Manejo de Rejeitos segundo os Programas do TTAC 

Em resposta imediata ao desastre, em 30/11/2015, representantes da União e dos Estados de Minas Gerais 

e Espírito Santo, ajuizaram a ACP (Ação Civil Pública) nº 0069758-61.2015.4.01.3400, que tramita na 12ª Vara 

Federal de Minas Gerais, chamada “ação principal” do caso. Em virtude da ACP mencionada, a Samarco, a Vale 

e a BHP Billiton manifestaram interesse em celebrar um acordo a fim de reparar ou compensar impactos 

socioambientais e socioeconômicos decorrentes do desastre. Em 02/03/2016, como resultado da ACP 

“principal”, foi firmado o TTAC (Termo de Transação de Ajustamento de Conduta) entre a União, Estados e 

agências licenciadoras e regulatórias (em nível Federal e Estadual) juntamente com as referidas empresas 

(Ramboll, 2017). 

O TTAC considerou que a gestão das ações previstas deve ser centralizada em uma fundação privada e 

sem fins lucrativos, por isso foi criada a Fundação Renova em 30/06/2016. No TTAC também são previstas as 

áreas de abrangência e alguns prazos das ações reparatórias e compensatórias a serem endereçadas pela 
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Fundação Renova (por meio dos 42 programas). Os programas em curso derivam do TTAC e se limitam ao 

atendimento das cláusulas ali dispostas (Ramboll, 2017). 

Dentre os 42 programas previstos no TTAC, três são diretamente relacionados a manejo de rejeitos: 

• PG009 – Recuperação da UHE Risoleta Neves 

o Cláusulas 79, 80 e 81. 

• PG023 – Manejo de Rejeitos 

o Cláusulas 150, 151, 152 e 153. 

• PG024 - Sistemas de Contenção de Rejeitos 

o Cláusulas 154, 155, 156 e 157. 

A seção abaixo apresenta uma visão geral dos objetivos, processos e projetos previstos nos documentos 

da Fundação Renova de definição dos programas diretamente relacionados ao manejo de rejeito. 

 

2.4.4.1 PG009 – Recuperação da UHE Risoleta Neves - Candonga  

O Programa de Recuperação da UHE Risoleta Neves – Candonga tem como objetivo realizar o 

desassoreamento do reservatório e restaurar as condições de operação da UHE Risoleta Neves através da 

reparação de sua infraestrutura (Fundação Renova, 2017). 

Para o atendimento deste objetivo, foram definidos 6 projetos a serem implementados durante a execução 

do programa, a saber: 

• Projeto de dragagem da área dos 400m: Execução de dragagem de sedimentos na área dos 400m 

compreendida entre a UHE Risoleta Neves e o Barramento Metálico A com a expectativa de volume 

dragado acumulado de aproximadamente 1.200.000 m³ em julho de 2018. A dragagem visa, através 

da remoção dos sedimentos, o atingimento da cota (conforme perfil topográfico do reservatório) 

necessária para o início do enchimento do mesmo possibilitando a retomada das condições operacionais 

da usina. Os sedimentos removidos no processo de dragagem serão direcionados para os setores e 

Fazenda Floresta.  

• Projeto de barramento metálicos / Contenção: Construção de barramentos metálicos com a finalidade 

de contenção da movimentação de sedimentos do fundo do reservatório. Os barramentos visam a 

impedir ou minimizar o aporte dos sedimentos à área dos 400m acima citada de modo a facilitar a 

conclusão da dragagem prevista nesta região para viabilizar a retomada de operação da usina. As 

barragens são estruturas instaladas transversalmente ao lago, sendo que foram construídas 3 (três) 

destas estruturas ao longo do Rio Doce até a UHE Risoleta Neves (Barramento A – a 400m da UHE, 

Barramento B a 5,1km da UHE e Barramento C a 6,5km da UHE). 

• Projeto dos setores 1, 3, 4, 5, 6 e 8: Construção de setores para recebimento de sedimentos dragados. 

O projeto prevê o descomissionamento dos setores após a finalização da etapa de dragagem.   

• Projeto do Setor 11 / Fazenda Floresta: Construção de bacias, diques e empilhamento de material seco 

para disposição final dos rejeitos oriundos das atividades de dragagem e também dos rejeitos 

acondicionados nos setores provisórios acima citados também um sistema de tratamento de efluentes 

para a garantia da qualidade da água oriunda dos rejeitos e que retornará a bacia do Rio Doce.  

• Projeto de reabilitação de unidades geradoras: Execução de serviços de reparo nas 3 unidades geradoras 

(UGs) da UHE Risoleta Neves através do levantamento de dados de operação, desmontagem parcial das 

UGs, peritagem, reabilitação e manutenção das peças e equipamentos, montagem completa das UGs e 

ensaios de comissionamento. 
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• Projeto de recuperação das margens do reservatório: Obras de recuperação ambiental das margens 

danificadas pelo carreamento dos sedimentos através de diferentes soluções tais como recuperação da 

vegetação, reforço no pé dos taludes com aterros ou solos reforçados ou retaludamento com a 

suavização do talude de corte. 

O PG009 será dado como encerrado quando houver a comprovação da restauração das condições de 

operação da UHE Risoleta Neves e pela validação do Termo de Aceite por parte do Consórcio Candonga. Para a 

restauração das condições operacionais, o próprio programa define 4 (quatro) indicadores de eficácia para 

verificação do atingimento de metas: I01 – Avanço físico do processo de dragagem, I02 – Avanço físico das 

obras de reabilitação das unidades geradoras, I03 – Avanço físico das obras de recuperação das margens e I04 

– Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Em caso de as metas indicarem a 

restauração das condições de operação da UHE Risoleta Neves, mas o Termo de Aceite não for assinado pelo 

Consórcio Candonga está prevista a contratação de uma empresa independente para atestar a retomada das 

condições operacionais. 

 

2.4.4.2 PG023 e PG024 – Manejo de Rejeitos e Sistemas de Contenção de Rejeitos 

O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo específico executar a melhor alternativa para o 

manejo de rejeitos, a partir da caracterização e avaliação detalhada da Área Ambiental 1, relacionados aos 

rejeitos liberados pelo rompimento da barragem de Fundão (Fundação Renova, 2018). 

O Programa de Contenção de Rejeitos tem como objetivo específico construir e operar estruturas 

emergenciais de contenção de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ com o objetivo de reduzir 

gradativamente a turbidez dos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, até a UHE Risoleta Neves, para níveis 

abaixo de 100 NTU na estação seca (Fundação Renova, 2018).  

No caso do Programa de Manejo de Rejeitos, existem 6 projetos em execução para atendimento das 

obrigações do TTAC, conforme apresentado abaixo: 

• Caracterização ambiental detalhada da Área Ambiental 1: a Fundação Renova deverá realizar estudos 

que incluam a avaliação geoquímica, geomorfológica, biogeoquímica, hidrodinâmica e 

hidrosedimentológica da área. Os estudos de caracterização deverão ser divulgados até o último dia útil 

de julho de 2016, indicando as necessárias complementações. Os estudos deverão ser aprovados pelos 

órgãos ambientais e de gestão de recursos hídricos. 

• Plano de Manejo de Rejeitos: define diretrizes para a tomada de decisão a respeito do manejo dos 

rejeitos que foram depositados no ambiente, que tem como base inicial a caracterização ambiental das 

áreas afetadas e dos depósitos de rejeitos nestas áreas para os contextos extra calha (planícies 

aluvionares, terraços, margens e encostas) e intracalha (leito dos rios principais e tributários), definindo 

objetivos específicos a serem alcançados com a adoção da alternativa selecionada. Para fins de aplicação 

do Plano de Manejo de Rejeitos, a área afetada foi subdividida em 17 trechos considerando os aspectos 

físicos dos processos de deposição dos materiais sólidos carreados pelo evento, as características dos 

cursos de água e seu relevo, além da abrangência espacial das áreas afetadas. 

• Gestão da Qualidade do Ar: o objetivo deste projeto é monitorar indicadores de qualidade do ar 

(partículas totais em suspensão – PTS, partículas inaláveis –PM10 e partículas respiráveis – PM 2,5) e 

condições meteorológicas em áreas críticas, impactadas pela deposição de rejeitos, estabelecer ações 

de controle ambiental onde necessário e garantir a implantação de tais ações. O acompanhamento da 

qualidade do ar será realizado através de estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar 

e meteorologia, cadastradas no sistema da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). Por meio de 

uma plataforma on-line, as informações coletadas pela estação são enviadas para o banco de dados da 

FEAM e divulgadas através de boletins diários. 

• Gestão de Áreas Contaminadas: é objeto deste projeto avaliar se os rejeitos e sedimentos depositados 

nas áreas afetadas ao longo da bacia do rio doce e zona costeira no Espírito Santo contaminaram os 
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compartimentos ambientais (água subterrânea e superficial, solo, sedimento e biota), a partir dos 

estudos de caracterização ambiental referentes a Cláusula 150 e estudos complementares, que 

configuram a etapa de investigação detalhada. Em sequência serão realizados estudos de avaliação de 

riscos ecológicos e à saúde humana, identificando a existência de risco. Caso seja identificado risco, 

deverão ser elaborados planos de intervenção com a proposição de ações institucionais e de remediação 

e programa de monitoramento das ações executadas. 

• Estudos Complementares: as alternativas de manejo propostas pela Fundação Renova e validadas, 

acompanhadas, fiscalizadas e monitoradas pelas Câmaras Técnicas são escolhidas com base em dados 

e estudos existentes no momento atual, sendo que a medida que outros estudos sejam concluídos, o 

processo de tomada de decisão é reavaliado/readequado. Além disso, a partir do conhecimento 

adquirido pela CTs e órgãos ambientais, novos estudos podem ser solicitados. 

• Proteção do sistema lacustre do Baixo Doce: O Termo de Referência foi apresentado, em audiência 

pública realizada em 13/12/2016 e visava orientar a elaboração dos estudos e a proposição de solução 

técnica para fins de proteção das lagoas Juparanã e Nova. Com a chegada do Termo de Transação de 

Ajustamento de Conduta (TTAC), e a criação da Fundação Renova, e tendo em vista que algumas das 

lagoas foram atingidas pelos rejeitos, este complexo lacustre passou a ser contextualizado e tratado 

dentro do PG023 – Manejo de Rejeitos, passando a Fundação Renova a ser responsável pelas estruturas 

de proteção construídas. Sendo assim todos os impactos ambientais, socioeconômicos e jurídicos 

causados pelos barramentos das lagoas do baixo rio Doce foram incorporados ao TTAC. 

Já o Programa de Sistema de Contenção dos Rejeitos, possui 2 (dois) Projetos estabelecidos para 

atendimento das obrigações do TTAC, conforme apresentado abaixo: 

• Obras para reforço das estruturas de contenção existentes e construção de estruturas emergenciais 

para a contenção de rejeitos:  Após o rompimento da Barragem de Fundão, foi realizado o mapeamento 

dos danos nas estruturas remanescentes do Complexo de Germano, tendo em vista que cinco estruturas 

sofreram danos (Diques da Sela, Tulipa e Selinha e Barragens de Germano e Santarém). O resultado 

do mapeamento deve indicar os danos existentes em cada estrutura, caso existam, e quais ações são 

necessárias para execução dos reforços emergenciais das estruturas, possibilitando que as mesmas se 

adequem às condições prévias e aos parâmetros estabelecidos nas normas técnicas brasileiras. Em 

complementação as obras de reforço das estruturas remanescentes no Complexo de Germano deveriam 

ser construídas novas estruturas visando auxiliar na contenção dos rejeitos e na manutenção da 

qualidade dos efluentes descartados no Rio Gualaxo do Norte. Deverão ser consideradas a construção 

de estruturas no vale do Fundão evitando o carreamento de material, a construção do Eixo 1, da Nova 

Santarém, dos diques S1, S2, S3 e S4. 

• Propostas de estudos e tratamentos para redução do transporte de rejeitos e redução da turbidez nos 

rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce até a UHE Risoleta Neves: de acordo com o programa a Fundação 

Renova precisa elaborar estudos com alternativas para contenção de sedimentos e tratamento de água 

nos rios impactados pela lama de rejeitos. Deverá ser realizada uma avaliação inicial do cenário 

resultante do rompimento, avaliando o grau de degradação das áreas, com a posterior proposta de 

alternativas e cenários de recuperação.  

Os Programas de Manejo de Rejeitos e de Contenção de Rejeitos serão encerrados quando todas as soluções 

a serem propostas para manejo de rejeitos nos 17 trechos definidos forem implantadas e quando for alcançada 

a meta dos indicadores I01 – IQA Físico Químico Período Chuvoso, I02 – IQA Físico Químico Período Seco, I05 

– Áreas impactadas com substâncias abaixo do CMA (Concentração Máxima Admissível), I08 – Avanço Físico da 

Aplicação do PMR por Trecho e I09 – Avanço Físico das Estruturas de Contenção de Rejeito, com a devida 

comprovação de auditoria independente e aprovação do CIF. 
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2.4.5 Grandes Questões do Manejo de Rejeitos na Bacia do Rio Doce 

Com o rompimento da barragem de Fundão, a mobilização de mais de 43,8 milhões de metros cúbicos 

(volume correspondente a aproximadamente 3,65 milhões de caminhões basculantes com 12 m³ cada, e que 

enfileirados corresponderiam a 80% da circunferência do globo terrestre) ocasionou danos físicos, biológicos e 

sociais desde Mariana até o oceano Atlântico, percorrendo mais de 670 km. 

Para se ter uma ideia do volume de rejeitos liberados no desastre da Samarco, o presidente da Fundação 

Renova, Roberto Waack, em entrevista ao portal G1190 disse que o volume liberado no desastre da Samarco 

equivale a quase um “Pão de Açúcar”, morro com que tem cerca de 400 m de altura (ver comparação na Figura 

2.4-5). 

Figura 2.4-5: Volume da lama que vazou de Fundão é quase a de um 'Pão de Açúcar'. — Foto: Raquel Cintra/Arte TV Globo. 

Fonte: portal G1 MG. 

 

 

 

Uma importante questão que ainda precisa ser melhor esclarecida e comunicada, em particular para as 

comunidades atingidas, diz respeito à composição dos rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão 

e suas potenciais implicações para a saúde humana e para os ecossistemas. 

A onda de rejeitos remobilizou sedimento do fundo dos cursos d’água atingidos, em uma bacia hidrográfica 

que vem sendo minerada desde os tempos coloniais, e onde os sistemas fluviais foram e continuam sendo o 

depositário final dos rejeitos destas atividades. Em particular, o complexo minerário de Germano, onde localiza-

se a Samarco e a rompida barragem de Fundão, está na bacia do córrego Santarém, um dos formadores do Rio 

Doce.  

Desta forma, não há como falar apenas do dano que a qualidade do rejeito do Fundão em si pode causar, 

mas sim do dano do novo cenário criado pela somatória de eventos que foram mobilizados pelo desastre, ou 

seja, rejeitos de Fundão misturados a sedimentos da calha dos cursos d’água (que eventualmente poderiam 

conter contaminantes outrora confinados) mais solo e vegetação suprimidos das margens pela onda de lama 

(de Fundão até UHE Risoleta Neves). 

 

                                                
190 Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/quantidade-de-lama-

que-vazou-de-barragem-em-mariana-equivale-a-um-pao-de-acucar-diz-presidente-da-fundacao-renova.ghtml 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/quantidade-de-lama-que-vazou-de-barragem-em-mariana-equivale-a-um-pao-de-acucar-diz-presidente-da-fundacao-renova.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/quantidade-de-lama-que-vazou-de-barragem-em-mariana-equivale-a-um-pao-de-acucar-diz-presidente-da-fundacao-renova.ghtml
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2.4.5.1 O que é o rejeito? 

Os processos minerários modernos, principalmente os de Ferro, como os da Samarco em Mariana, se 

caracterizam pelo volume massivo de materiais que são movimentados no processo de extração e 

beneficiamento. Quando se extrai o minério de interesse, são necessárias operações de beneficiamento para 

que o minério seja separado dos demais constituintes da rocha (quartzo e argilominerais, por exemplo). O 

minério de ferro é separado dos demais constituintes por um processo chamado flotação, onde são segregados, 

principalmente pela diferença de suas densidades. Desta forma, originam-se os denominados rejeitos úmidos, 

que são então depositados nas barragens. 

 

2.4.5.2 O rejeito é tóxico? 

Essa é a pergunta mais levantada pelos atingidos na bacia do Rio Doce e pelos jornalistas e comunicadores 

da sociedade. Segundo consta no Plano de Comunicação do Programa de Manejo de Rejeitos da Fundação 

Renova, “o rejeito não é tóxico. É composto, principalmente, por areia, e contém ferro, manganês e alumínio”. 

De fato, esta é a composição típica dos rejeitos de minério de ferros de operações similares à da Samarco. 

O Lactec, expert contratado pelo Ministério Público Federal (MPF), realizou uma caracterização 

independente do rejeito da Samarco191. A caracterização independente conclui que o rejeito remanescente de 

Fundão e sedimentado entre as barragens de Fundão e Santarém apresenta fenol, fenóis clorados e arsênio, 

chumbo, bário, cromo e níquel como ESPTs (Elementos e Substâncias Potencialmente Tóxicos) capazes de 

conferir periculosidade ao material. Porém, análises complementares, realizadas por laboratórios certificados, 

indicaram que os rejeitos não são perigosos.  

É importante notar que esta caracterização abrange exclusivamente os rejeitos ainda presentes em Fundão 

e depositados até Santarém, e não o material depositado na calha do rio, áreas de inundação e reservatórios 

após este trecho. Este material depositado, uma mistura de rejeitos, solos das margens e sedimentos 

remobilizados do fundo do rio, foi posteriormente lavado e relavado centenas  de vezes, e sua porção ou 

contaminantes, que poderiam sofrer processos de solubilização ou lixiviação, já se incorporou à água e seguiu 

o curso do rio até o oceano (este processo é melhor explicado no item 2.4.5.3). 

Logo após o desastre, a Samarco contratou a consultoria Golder Associates para avaliar as características 

geoquímicas deste material depositado ao longo do caminho seguido pela onda de rejeito até o mar.  

Este estudo foi dividido em duas fases, sendo a primeira denominada como Fase I e que consistiu em uma 

caracterização geoquímica do rejeito em tanto em sua área fonte quanto nas porções que se misturaram com 

solos e sedimentos e foram depositados à jusante de Fundão. Para esta caracterização, foram executadas 

análises de composição química, distribuição granulométrica e determinação de parâmetros físicos e químicos 

dos materiais. 

A Fase II objetivou verificar a estabilidade química (no que se refere ao potencial de mobilização dos metais 

a partir da fase sólida para a fase aquosa) dos materiais estudados (rejeitos, solos e sedimentos) e os resultados 

obtidos indicaram que estes possuem, em geral, um baixo potencial de mobilização de metais. 

Em termos de avaliação de perigos que possam afetar os receptores ecológicos expostos ao rejeito, foram 

identificados o alumínio, o ferro e o manganês como elementos relacionados aos rejeitos e cromo, vanádio e 

mercúrio como elementos relacionados a uma possível remobilização de contaminação pré-existente na área. 

Conforme comentado anteriormente, esta remobilização dos sedimentos pré-existentes na calha dos cursos 

d’água foi muito intensa até a UHE Risoleta neves. Houve até mesmo casos registrados de garimpos ilegais nas 

áreas de depósito de rejeitos em planícies aluvionares, onde o ouro que outrora estava confinado no fundo do 

canal foi redepositado. 

                                                
191 Estudo “Caracterização do Rejeito de Mineração do Complexo de Germano ”disponível em: 

https://sei.ibama.gov.br/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=9030&id_documento=4983589&infra_hash
=786294b0feaf079d73f9c3486a52102c 

https://sei.ibama.gov.br/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=9030&id_documento=4983589&infra_hash=786294b0feaf079d73f9c3486a52102c
https://sei.ibama.gov.br/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=9030&id_documento=4983589&infra_hash=786294b0feaf079d73f9c3486a52102c
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Ambos os estudos, com base nos resultados apresentados, indicam que os rejeitos são classificados como 

resíduos Classe IIA (conforme classificação item 2.4.5.5). Isto significa que geram uma porção solubilizada que 

não é potável, mas também não é perigosa ao ser humano ou ao meio ambiente. 

 

2.4.5.3 O que fazer com o rejeito? 

Naturalmente, à primeira vista a retirada total dos rejeitos parece ser a alternativa principal para o manejo 

dos rejeitos da Samarco. Todavia, quando comparado à intervenção mínima necessária, em termos práticos 

esta hipótese se demonstra impraticável, pois envolveria uma série de intervenções intensas na calha do rio, 

como supressão vegetal para construção de acessos, escavações, dragagens, remoções, e principalmente a 

destinação deste material todo para áreas que não foram originalmente atingidas. Ou seja, o dano inicial do 

desastre seria ampliado. 

Em relação à estabilidade do rejeito no leito do rio, o Plano de Manejo de Rejeitos192 apresenta um modelo 

conceitual hipotético da dinâmica do rejeito na calha do rio. A interpretação do perfil típico dos depósitos 

intracalha apresentada no Plano de Manejo de Rejeitos aponta para o perfil apresentado na Figura 2.4-6 e 

Tabela 2.4-4. 

Figura 2.4-6: Ilustração do modelo conceitual de formação da camada de rejeito lavado (ou "lag layer") apresentado no 

Plano de Manejo de Rejeitos. Fonte: Jacobs (2018). 

 
 

 

  

                                                
192 Disponível no capítulo 5 do documento: Jacobs (2018). Volume 8 - Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no Trecho 

12 - novembro/2018. 
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Tabela 2.4-4: Interpretação da análise do perfil típico dos depósitos intracalha apresentados no Plano de Manejo de 
Rejeitos. Fonte: Adaptado de Jacobs (2018). 

Estrato Descrição 

Rejeito Lavado Os materiais da Camada Superior do perfil evidenciam se tratar dos 
Rejeitos Inconsolidados da camada intermediária, os quais foram 
submetidos a um processo de remoção seletiva das frações mais 

finas pela ação das próprias águas do rio, desde a sua deposição 
em novembro de 2015. Daí a adotada do termo de rejeito “lavado” 
ou, na denominação técnica, também conhecida como “lag layer”. 

Rejeitos Inconsolidados Camada intermediária, com materiais constituídos essencialmente 
pelos rejeitos provenientes da barragem de Fundão, aos quais 

foram agregados os materiais remobilizados nas encostas, planícies 
e da própria calha dos rios afetados. A Camada de Rejeitos 
Inconsolidados ao ser colocada em contato com a coluna d’água do 
rio, fornece componentes da fração fina – argila, silte e areia fina – 

que são colocados em suspensão, geram aumento da turbidez e 
alteração da cor aparente e podem ser transportados a longas 
distâncias. 

Substrato Natural Camada inferior constituída por materiais naturais não 
remobilizados pelo desastre iniciado pelo rompimento da barragem 
de Fundão da Samarco 

 

Segundo o Plano de Manejo de Rejeitos (Jacobs, 2018), a formação e mobilização da camada de rejeito 

lavado (ou “lag layer”) pode ser descrita por fases, conforme apresentado na Tabela 2.4-5. 

 

Tabela 2.4-5: Apresentação sequencial das fases de formação e mobilização da camada de rejeito lavado (ou "lag layer"). 
Fonte: Adaptado de Jacobs (2018). 

Fase Evento Estado 

T0 Passagem inicial da “onda” de água e 

rejeitos 

Aprofundamento do leito fluvial 

T1 Inundação da Planície Aluvionar Formação dos Depósitos de Rejeitos 

T2 Imediatamente após o retorno ao regime de 

escoamento fluvial 

Reacomodação dos rejeitos na calha 

fluvial 

T3 Fluxo normal do rio Formação do Rejeito Lavado (“lag layer”) 

T4 Eventos de vazão e velocidades extremas Estabilidade da camada de Rejeitos 
Lavados (Lag Layer) 

 

Conforme mostrado na fase T4 (Tabela 2.4-5), a camada de Rejeitos Inconsolidados pode ser remobilizada 

dependendo da intensidade da velocidade do rio. 

Conforme ilustrado na Figura 2.4-7, quando a velocidade do escoamento da água do rio não é intensa o 

bastante para remobilizar toda a camada de Rejeito Lavado (ou “lag layer”), a camada de Rejeito Inconsolidado 

permanece imóvel. 

Por outro lado, em eventos extremos conforme ilustrado na Figura 2.4-8, como chuvas intensas que 

aumentam bastante a velocidade do escoamento da água do rio, toda a camada de Rejeito Lavado (ou “lag 

layer”) é remobilizada e parte da camada do Rejeito Inconsolidado entra em suspensão na água do rio e gera 

um incremento na turbidez da água. 

Considerando que a vazão do rio é influenciada por eventos chuvosos, é possível estimar a vazão e a 

velocidade necessária para remobilizar a camada de Rejeito Lavado (ou “lag layer”), fato que deixaria a camada 

de Rejeito Inconsolidado exposta e sujeita a remobilização na água do rio. Dessa forma, essa estimativa da 

velocidade permitiria saber quais regiões do rio serão remobilizadas com maior antecedência. Isso permite uma 

priorização na adoção de medidas de contenção ou de mitigação dos efeitos da remobilização de rejeitos ao 

longo do rio. 
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Além disso, essa abordagem, quando explicada de forma transparente para os atingidos e suas respectivas 

assessorias técnicas, promove maior entendimento da dinâmica fluvial e confere maior clareza na tomada de 

decisão das alternativas de manejo de rejeitos. 

Figura 2.4-7: Sequência ilustrativa da fase de estabilidade da Camada de Rejeito Incosolidade em eventos que não 

remobilizam toda a Camada de Rejeito Lavado (ou “lag layer”). Fonte: Jacobs (2018). 

 
 

 

Figura 2.4-8: Sequência ilustrativa de um episódio de aumento da espessura do Rejeito Lavado (ou “Lag Layer”) e de 

aumento de turbidez. Fonte: Jacobs (2018). 
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A solução ideal para o gerenciamento da situação que se apresenta hoje, com relação aos rejeitos 

depositados ao longo do rio, ainda precisa ser melhor equacionada, pois: 

1. A retirada dos rejeitos sempre vai demandar o uso de máquinas e caminhões com significativos 

impactos ambientais;  

2. O rejeito retirado tem que ser acondicionado em áreas licenciadas para receber este material, de 

forma a reduzir ou eliminar os custos e os riscos do gerenciamento que vão ficar para as gerações 

futuras; e 

3. A disposição destes rejeitos, se retirados de onde estão, irá impactar novas áreas antes não 

degradadas pelo desastre. 

De qualquer forma, é importante que a sociedade saiba os custos envolvidos na alternativa do retorno do 

material para a barragem de Fundão, assim como a valoração das perdas impostas pelo desastre na qualidade 

de vida e dos ecossistemas impactados. Uma solução negociada deve levar em conta estes números e as ações 

propostas pela Samarco devem maximizar os benefícios às pessoas, em primeiro, e ao meio ambiente, em 

seguida.  

 

2.4.5.4 Qual é o plano da Fundação Renova para gerir esse rejeito? 

A Fundação Renova contratou uma consultoria especializada (Jacobs CH2M, que conta com profissionais 

especializados nas áreas de engenharias, geologia, ecologia e biologia) para desenvolver o Plano de Manejo de 

Rejeitos na bacia do Rio Doce. 

O objetivo do Plano de Manejo de Rejeitos é: “apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, 

critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de 

projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão”. No 

mesmo plano, é definido o processo de tomada de decisão composto por cinco etapas: 

• Fase 1A – Caracterização ambiental da área afetada; 

• Fase 1B – Complementação da caracterização ambiental da área afetada; 

• Fase 2 – Tomada de decisão e seleção das alternativas de manejo; 

• Fase 3 – Avaliação governamental da proposta apresentada; 

• Fase 4 – Comunicação aos proprietários; e 

• Fase 5 – Implementação e monitoramento da alternativa selecionada. 

Para desenvolver um plano de ação nas áreas da bacia, a Fundação Renova dividiu a bacia do Rio Doce em 

17 Trechos (Figura 2.4-5 e Figura 2.4-6), sendo 12 (doze) até a UHE Risoleta Neves, 4 (quatro) da usina até o 

litoral e 1 (um) no mar. Uma breve descrição de cada trecho é apresentada na Tabela 2.4-6. 

Tabela 2.4-6: Descrição breve da localização e extensão de cada trecho da Bacia do Rio Doce no Plano de Manejo de 
Rejeito. Adaptado de CH2M, 2017. 

Trecho Descrição 

Trecho 1 Barragem do Fundão até o Remanso do Reservatório Santarém. Extensão: 1.100 
metros 

Trecho 2 Reservatório de Santarém. Extensão: 2.500 m 

Trecho 3 Barragem de Santarém até 1.200 m a jusante medidos ao longo dos cursos do 
córrego Santarém 

Trecho 4 Reservatório do Dique S-3. Extensão: 1.200 metros ao longo do córrego Santarém 
e 2.700 m ao longo do córrego Mirandinha 

Trecho 5 Dique S3 até o Dique S4. Extensão: 1.900 m ao longo do córrego Santarém 

Trecho 6 Rio Gualaxo do Norte, a montante da foz do córrego Santarém. Extensão: 5.700 m 
no rio Gualaxo do Norte + 2.000 m no córrego “dos Camargos” 

Trecho 7 Rio Gualaxo do Norte, desde a confluência do córrego Santarém. Extensão: 3.200 
m 

Trecho 8 PCH Bicas. Rio Gualaxo do Norte. Extensão: 9 km 

Trecho 9 Médio e Baixo Gualaxo do Norte. Extensão: 58 km 
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Trecho Descrição 

Trecho 10 Rio do Carmo e Rio Doce, até o Remanso do Reservatório de Candonga. Extensão: 
25 km 

Trecho 11 Rio Doce, até o Remanso do Reservatório de Candonga. Extensão: 5,8 km 

Trecho 12 Reservatório de Candonga, UHE Risoleta Neves. Extensão: 11 km 

Trecho 13 rio Doce, da barragem de Candonga até a barragem Baguari. Extensão: 220 km 

Trecho 14 rio Doce, da barragem de Baguari até a barragem de Mascarenhas. Extensão: 180 
km 

Trecho 15 Rio Doce, da barragem Mascarenhas até a cidade de Linhares. Extensão: 100 km 

Trecho 16 Rio Doce, da cidade de Linhares até a sua foz. Extensão: 42 km 

Trecho 17 Zona Marinha costeira. Extensão indefinida 

 

Conforme previsto no Plano de Manejo de Rejeito, a Fundação Renova publicou ou publicará volumes de 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito para os 17 (dezessete) trechos previstos. Como alguns trechos 

apresentam similaridades socioambientais e socioeconômicas, houve agrupamento de trechos em algumas 

publicações de Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito. 

Em cada trecho foram identificados conjuntos de áreas com características similares (contexto) que 

envolvem questões socioeconômicas, físicas, químicas e biológicas (Ch2m, 2017). Para cada contexto é definido 

um objetivo específico que norteia a tomada de decisão para escolha da alternativa de manejo de rejeito. 

De acordo com o Plano de Manejo de Rejeito (Ch2m, 2017), a abordagem para definição da alternativa de 

manejo de rejeito segue o Processo Simplificado de Tomada de Decisão de Manejo de Rejeito193, que considera 

os seguintes critérios: 

• Efetividade em atingir os objetivos específicos; 

• Viabilidade técnica e administrativa; 

• Impactos e riscos causados pelo manejo; e 

• Tempo de implementação. 

O PG023: Anexo I apresenta as alternativas selecionadas para cada trecho no qual a Aplicação do Plano de 

Manejo de Rejeitos foi publicada pela Fundação Renova. 

                                                
193 O processo segue a metodologia descrita na Seção 9.3 do Plano de Manejo de Rejeito – Revisão 01 (CH2M, 
2017) 
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Figura 2.4-9: Divisão de trechos de Fundão até Candonga (Trechos 1 a 12). Fonte: Fundação Renova. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/manejo-de-

rejeito/ 
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Figura 2.4-10: Divisão de Candonga até o mar (Trechos 13 a 17). Fonte: Fundação Renova. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/manejo-de-rejeito/ 
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2.4.5.5 Na prática, o Plano de Manejo de Rejeito está funcionando? 

O documento norteador do manejo de rejeitos e ações relacionadas empreendidas pela Fundação Renova é 

o Plano de Manejo de Rejeito194 e os volumes de Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito, preparados para os 

trechos definidos no plano. Com base na Nota Técnica IBAMA/SISEMA/IEMA nº 002/2017, foi definido 

gerenciamento do plano, no qual foram definidas as fases para o processo de tomada de decisão (também 

conhecido como “fluxograma de Gerenciamento do Plano de Manejo de Rejeito”), conforme apresentado na seção 

2.4.5.4195 de forma sucinta. A dinâmica estabelecida no Plano de Manejo de Rejeito também foi ratificada pelo 

CIF por meio da Deliberação CIF Nº 86, de 04/08/2017. 

Entretanto, em 23/04/2019, o CIF notificou a Fundação Renova, com cópia para a Samarco, Vale e BHP 

Billiton, sobre o descumprimento do “fluxograma de Gerenciamento do Plano de Manejo de Rejeito”, previsto na 

Deliberação CIF nº 86, nos termos Cláusula 247 do TTAC196. Essa decisão foi oficializada pela Deliberação CIF nº 

274. 

Logo, o CIF reconheceu que o descumprimento do Plano de Manejo de Rejeito foi “por culpa exclusiva da 

FUNDAÇÃO, da SAMARCO ou de qualquer das ACIONISTAS de suas respectivas obrigações assumidas em 

quaisquer das cláusulas constantes deste Acordo, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior”, 

conforme versa a cláusula 247 do TTAC. 

Tal fato é sintomático da condução dos programas relacionados a manejo de rejeitos, especialmente o PG023 

– Manejo de Rejeitos e PG024 – Sistemas de Contenção de Rejeitos e da governança estabelecida pelo TTAC. A 

insuficiência do Plano de Comunicação do Programa de Manejo de Rejeitos, reconhecido pela Deliberação CIF nº 

173 e dissecado na Nota Técnica nº 2/2018/DITEC-MG/SUPES-MG, simboliza o modo de operação do manejo de 

rejeitos na bacia do Rio Doce. 

Por outro lado, com a assinatura do TAC-Gov, em 25/06/2018, há um novo horizonte para condução do 

PG023 e do PG024, ao permitir oficialmente a tomada de decisão em um sistema de governança organizado de 

baixo para cima. 

A ideia do TAC-Gov é aprimorar o sistema de governança participativo, de maneira a respeitar a centralidade 

das pessoas atingidas como eixo norteador das atividades a serem adotadas para a reparação integral. Este 

acordo tem uma série de princípios que englobam a efetiva participação das pessoas atingidas na criação, 

discussão, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e ações de recuperação da bacia do Rio Doce. 

Dessa forma, a repactuação desses dois programas é necessária, inclusive com participação dos atingidos 

por meio das Comissões Locais de Pessoas Atingidas, Fórum de Observadores e Câmaras Regionais. Por parte da 

Fundação Renova, CIF197 e CT-GRSA198, cabe assumir um papel de suprir as instâncias de governança criadas 

pelo TAC-Gov com informações técnicas e históricas relacionadas ao manejo de rejeito e assuntos relacionados 

em linguagem acessível aos atingidos e suas respectivas Assessorias Técnicas. 

 

2.4.5.6 Caso não seja possível retirar todo o volume de rejeitos liberado pela Samarco na bacia do 

Rio Doce, o que deve ser feito? 

Idealmente, todo o rejeito liberado pela Samarco no rompimento da barragem de Fundão deveria ser retirado 

e acondicionado no complexo minerário de Germano. Entretanto, conforme discutido anteriormente, isso não é 

factível do ponto de vista ambiental, econômico e técnico. 

 

                                                
194 CH2M (2017). Plano de Manejo de Rejeito. Revisão 1 – 31 de julho de 2017. 
195 Neste documento, Seção 2.4.5.4 - Qual é o plano da Fundação Renova para gerir esse rejeito? 
196 TTAC – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta 
197 CIF: Comitê Interfederativo 
198 CT-GRSA: Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental 
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É necessário esclarecer que, nas circunstancias atuais, poderá haver remobilização dos rejeitos depositados 

no fundo do rio. Isso depende principalmente de eventos (chuvas intensas) que provoquem aumento de 

velocidades no escoamento de água do rio, o que remobilizaria toda a camada de Rejeito Lavado (ou “lag layer”) 

e parte da camada de Rejeito Inconsolidado199. 

Portanto, a abordagem recomendada é estimar o custo da retirada, transporte, acondicionamento em áreas 

licenciadas, tratamento e manutenção das áreas de disposição dos 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos 

liberados pela Samarco. 

Esta valoração deve incluir o estudo das perdas de Serviços Ecossistêmicos200, que englobam Serviços de 

Provisão, Serviços de Regulação, Serviços de Habitat e Serviços Culturais (ver detalhes na Tabela 2.4-7). Os 

Serviços Ecossistêmicos serão base para a valoração monetária considerando o valor de uso segundo a visão dos 

atingidos em cada território201, isso significa que a perda de certo Serviço Ecossistêmico pode receber valoração 

monetária distinta ao longo do território, por exemplo o Serviço Ecossistêmico de Provisão de pesca terá maior 

valor no Baixo Doce do que no Alto Doce. 

Tabela 2.4-7: Tipologia e exemplos de Serviços Ecossistêmicos. Fonte: TEEB (2010) 

 Tipologia Exemplos de Serviço Ecossistêmico 

P
r
o

v
is

ã
o

 

Alimento Peixes, frutas 

Água Abastecimento de água, irrigação, arrefecimento 

Matéria prima Lenha, madeira, combustíveis, fertilizantes 

Recursos genéticos Melhorias de cultura 

Recursos medicinais Produtos bioquímicos, modelos de organismos 

Recursos ornamentais Artesanato, plantas decorativas, animais de 
estimação, moda 

R
e
g

u
la

ç
ã
o

 

Regulação da qualidade do 
ar 

Captura de poeira fina, químicos e outros 

Regulação climática Sequestro de carbono, influência da vegetação em 
chuvas 

Moderação de eventos 

extremos 

Proteção contra tempestades, prevenção de 

inundações 

Regulação de fluxos d’água Drenagens naturais, irrigação, prevenção de secas 

Tratamento de resíduos Purificação da água 

Prevenção de erosão - 

Manutenção da fertilidade de 
solo 

Formação de solos naturais 

Polinização - 

Controle biológico Dispersão de sementes, controle de pestes e doenças  

H
a
b

it

a
t 

Manutenção do ciclo de vida 
de espécies migratórias 

Proteção de berçários 

Manutenção da diversidade 

genética 

Proteção do estoque genético 

C
u

lt
u

r
a
l 

&
 

U
ti

li
d

a
d

e
s
 

Informação Estética - 

Oportunidades para 
recreação e turismo 

- 

Inspiração para cultura e 

arte  

- 

Experiências religiosas - 

Informação para 
desenvolvimento cognitivo 

- 

                                                
199 Ver neste dossiê o capítulo 2.4.5.2 - O que fazer com o rejeito? 
200 Costanza et al. (1997) define Serviços Ecossistêmicos como bens (como alimentos) e serviços (como assimilação de 

resíduos) do ecossistema que representam os benefícios que a humanidade recebe direta ou indiretamente das funções do 

ecossistema. 
201 A base teórica indicada pela Ramboll consta em TEEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological 

and Economic Foundations. Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, London and Washington 
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A abordagem por meio de Serviços Ecossistêmicos coloca o modo de vida dos atingidos como norteador na 

tomada de decisão do manejo de rejeitos e muda o caráter dos programas que hoje têm caráter emergencial 

para programas com abordagens que resolvam os desafios do presente sem criar problemas para o futuro. 

A construção do Dique S4, que inundou boa parte do Distrito de Bento Rodrigues, exemplifica uma tomada 

de decisão emergencial que violou uma série de Serviços Ecossistêmicos como provisão de matéria prima, 

sequestro de carbono, dispersão de sementes, proteção de estoques genéticos, inspiração para cultura e arte, 

experiências religiosas, etc. 

Portanto, o manejo de rejeitos deve ter atuação mais abrangente e responsável, considerando que as ações 

de recuperação influenciam diferentes fatores, tais como a gestão de água na bacia, o cultivo de alimentos, a 

produção de energia, as tradições culturais, etc. As ações devem ser transparentes e emanadas de baixo para 

cima, conforme previsto no TAC-Gov. 

 

2.4.5.7 Quais são os documentos mais importantes para entender o que está acontecendo no manejo 

de rejeitos? 

Os itens a seguir apresentam os principais documentos elaborados pela Fundação Renova até a presente 

data para os programas tratados neste documento assim como as deliberações do CIF acerca destes mesmos 

programas.  

 

2.4.5.7.1 PG009 – Recuperação da UHE Risoleta Neves 

Documento Fundação 

Renova 

Resumo Data 

Definição do Programa 
PG009 – Recuperação 

da UHE Risoleta Neves 
– Candonga. Versão 00 

Documento tem como finalidade formalizar as 
entregas da fase de definição do Programa de 

Recuperação UHE Risoleta Neves – Candonga, de 
acordo com Termo de Transação e de 
Ajustamento de Conduta (TTAC – cláusulas 79, 

80, 81 e 150) 

Dezembro/2017 

Plano de Enchimento do 
Reservatório da UHE 
Risoleta Neves 

Documento elaborado com o objetivo de 
apresentar as ações necessárias e prévias que 
possibilitarão o reenchimento do reservatório da 
UHE Risoleta Neves 

Dezembro/2017 

 

 

Deliberações CIF Resumo Data 

Deliberação CIF nº 13 Rejeita o pedido da Fundação para a dilação de 
prazo para execução a dragagem dos primeiros 

400 metros da UHE Risoleta Neves, mantendo o 
prazo de 31/12/2016. 

18/08/2016 

Deliberação CIF nº 30 Determina prazo de 7 dias para apresentação de 
Plano de Ação de criação de lâmina d'água ótima 
visando a contribuir com a atividade de 
dragagem. 

25/10/2016 

Deliberação CIF nº 45 Considera como não atendido o parágrafo terceiro 
da cláusula 150 e determina imposição de 
penalidades previstas no TTAC. Ratifica o 
conteúdo da Deliberação nº 13 e conclui pelo não 
atendimento ao parágrafo terceiro da Cláusula nº 

150, com consequente imposição das penalidades 
previstas no Acordo (Cláusula nº 249), fixando 
multa punitiva por obrigação descumprida e multa 
diária enquanto persistir o descumprimento total 

31/01/2017 
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Deliberações CIF Resumo Data 

da obrigação (Cláusula nº 247, parágrafo único e 
parágrafo sétimo), sem prejuízo de fixação de 
novo prazo para efetivo adimplemento. 

Deliberação CIF nº 54 Indefere o recurso apresentado pela Samarco, por 
meio do documento (2001.0024472017-95; 2) 
Ratificar o conteúdo da Deliberação do CIF nº 13 
e da Deliberação do CIF nº 45, concluindo pelo 
não atendimento ao Parágrafo Terceiro da 

Cláusula 150 do TTAC, com consequente 
imposição das penalidades previstas no Acordo 
(Cláusula 249), mantendo-se multa punitiva por 
obrigação descumprida e multa diária. 

31/03/2017 

Deliberação CIF nº 115 Define a destinação dos recursos da Multa paga 
pela Samarco, decorrente da dragagem do 

Reservatório da UHE Risoleta Neves. 

26/09/2017 

Deliberação CIF nº 195 Descumprimento do item 2 da Deliberação CIF nº 
80/2016 e do Parágrafo Terceiro da Cláusula 150 
do TTAC, Avaliação da nova solicitação de 
repactuação do cronograma de recuperação da 
UHE Risoleta Neves e Retomada da penalidade de 

Multa imposta na Deliberação CIF 45/2017. 

27/09/2018 

Deliberação CIF nº 225 Reconhecimento da insuficiência dos Programas 
do TTAC para reparação e compensação dos 
prejuízos causados aos Municípios pela perda de 
arrecadação de tributos decorrente da paralisação 

da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. 

30/10/2019 

Deliberação CIF nº 286 Indeferimento do recurso administrativo 
apresentado pela Fundação Renova para 
suspensão da multa diária estabelecida pela 
Deliberação CIF nº 195. 

28/05/2019 

 

2.4.5.7.2 PG023 – Manejo de Rejeitos e PG024 – Sistemas de Contenção de Rejeitos 

Documento Fundação 

Renova 

Resumo Data 

Definição do Programa 
PG023 – Programa de 
Manejo de Rejeitos / 
PG024 – Programa de 
Sistemas de Contenção 

dos Rejeitos. Versão 02 

documento tem como finalidade formalizar as 
entregas da fase de definição do 
Programa de Manejo de Rejeitos (PG23) e do 
Programa de Sistemas de Contenção dos 
Rejeitos (PG24), de acordo com Termo de 

Transação e de Ajustamento de Conduta 
(TTAC – Seção I, cláusulas 150 a 157) 

Janeiro/2019 

Plano de Manejo de 
Rejeito 

O documento apresenta diretrizes, conceitos, 
metodologias, técnicas, critérios e indicadores 
para tomada de decisão quanto ao 

manejo dos rejeitos para elaboração e execução 

de projetos aplicáveis a cada fração 
territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da 

Barragem de Fundão. 

Julho/2017 

Programa de 
Caracterização 
Geoquímica de 

Rejeitos, Solos e 
Sedimentos 

O documento intende verificar a composição 
química dos rejeitos remanescentes na Barragem 
de Fundão, das misturas de solo e sedimentos 

depositados na rede de drenagem a jusante da 
Barragem de Fundão, as concentrações de metais 
nos rejeitos e misturas e a estabilidade química 
destes materiais. 

Outubro/2017 

Plano de 

Monitoramento da 

O documento apresenta ações que visam evitar 

ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos 

Novembro/2017 
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Documento Fundação 
Renova 

Resumo Data 

Qualidade do Ar e 
Controle de Emissões 

Atmosféricas 

provenientes dos programas executados pela 
Fundação Renova, bem como acompanhar as 

concentrações dos poluentes na atmosfera das 
áreas afetadas. 

Relatório de conclusão 
das Obras de 
Regularização de 

calhas, margens e 
controle de processos 
erosivos nos rios 
Gualaxo do Norte, 
Carmo e Doce, no 
trecho a montante da 

UHE Risoleta Neves 

O documento apresenta as medidas adotadas e os 
resultados alcançados com as ações de 
regularização das calhas e margens, bem como o 

controle de processos erosivos nos tributários dos 
rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce no trecho a 
montante da UHE Risoleta Neves. 

Fevereiro/2018 

Revisão do estudo de 
identificação de áreas 
de irrigação ao longo 
dos rios Gualaxo, 
ribeirão do Carmo, 
Doce e outros cursos 

d’água afetados.  

O documento é a elaboração de um estudo 
específico de áreas 
cultivadas que utilizam sistemas de irrigação em 
que há a necessidade de se averiguar 
possíveis impactos, negativos ou positivos, 
advindos do rompimento da Barragem do Fundão, 

em 2015, que podem se expressar pela captação 
de águas superficiais ou subterrâneas dos 
cursos d'água impactados ou das captações 
realizadas no entorno dessas massas hídricas. 

2018 

Programa de Manejo de 

Rejeitos – Plano de 
Comunicação 

Plano de comunicação para tratar as ações do 

Plano de Manejo de Rejeito na bacia do Rio Doce. 

Julho/2018 

Plano de Contingência – 
Ações de Remoção 

Linhares e Patrimônio 
da Lagoa (Sooretama) 

O documento estabelece os procedimentos a 
serem adotados pelas instituições e órgãos 

envolvidos direta e indiretamente na prevenção, 
preparação e na resposta às emergências que 

possam afetar as famílias impactadas 
pelo barramento no rio Pequeno nos cenários 
apresentados. 

Agosto/2018 

Relatórios Técnicos – 
Lagoa Juparanã e Nova 

Relatório dividido em 5 tomos (I A, I B, II B, III B, 
IV B): os documentos visam oferecer subsídios 

técnicos que sejam suficientes para nortear uma 
tomada de decisão quanto aos reais riscos de 
contaminação dos principais sistemas lacustres da 
cidade de Linhares em caso de contato com as 
águas do rio Doce 

Maio/2018 

Plano de Manejo de 

Rejeitos – Volume 1 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nos 

trechos 8 

Julho/2017 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 2 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nos 
trechos 6 e 7 

Agosto/2018 

Plano de Manejo de 

Rejeitos – Volume 3 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nos 

trechos 1 ao 4 

Agosto/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 4 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no trecho 
9 

Agosto/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 5 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nos 
trechos 10 e 11 

Dezembro/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 6 

Complementação da Aplicação do Plano de Manejo 
de Rejeitos no Trecho 8 – Rev-02 

Julho/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 7 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nas 
Lagoas do Espírito Santo 

Maio/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 8 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no trecho 
12 

Novembro/2018 
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Documento Fundação 
Renova 

Resumo Data 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 9 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no trecho 
5 

Dezembro/2018 

Plano de Manejo de 
Rejeitos – Volume 12 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no 
Trecho 17 

Setembro/2018 

 

Deliberações CIF Resumo Data 

Deliberação CIF nº 03 Constata desatendimentos e determina 
providências quanto as ações emergenciais e 
prioritárias de gestão dos rejeitos a serem 
alcançados em 2016. 

07/06/2016 

Deliberação CIF nº 06 Ratifica a conclusão de não atendimento e 
atendimento parcial, dada pelo Ibama sobre a 

Deliberação CIF nº 3, de 07/06/2016, que 
constata desatendimentos e determina 
providências quanto as ações emergenciais e 
prioritárias de gestão dos rejeitos a serem 
alcançados em 2016. 

29/06/2016 

Deliberação CIF nº 12 Aprova a Notificação nº 23258, emitida pelo 
Ibama, para que a Samarco apresente, em 30 
dias, Plano de ação de Emergência (PAE) para 
cenários acidentais envolvendo as estruturas 
remanescentes da Barragem de Fundão, a UHE 
Risoleta Neves, as estruturas emergenciais 

construídas pela Samarco e o material oriundo da 
Barragem de Fundão. 

12/07/2016 

Deliberação CIF nº 37 Recomenda que a Samarco e a Fundação Renova 
apresentem à Câmara de Gestão de Rejeitos e 
Segurança Ambiental e aos órgãos ambientais, 

soluções eficazes e definitivas visando a cessação 
dos danos ambientais na calha e margens do rio 
Gualaxo do Norte, a serem adotadas antes do 
próximo período chuvoso 2017/2018, não sendo 
admitida a continuidade da poluição gerada em 
decorrência do desastre ambiental. 

24/11/2016 

Deliberação CIF nº 46 Considera como parcialmente atendida a Cláusula 
nº 154 do TTAC e determina prazo para 
apresentação do escopo de todas as ações 
empreendidas, justificativas pelo descumprimento 
parcial e demanda devida adequação. 

31/01/2017 

Deliberação CIF nº 80 Resposta à solicitação da Fundação Renova, de 25 
de maio de 2017, com vistas à conversão da 
penalidade de multa prevista na Cláusula 247 do 
TTAC, em medidas compensatórias nos Municípios 
de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Barra 

Longa e Mariana, e outros temas afins. 

27/06/2017 

Deliberação CIF nº 86 Determina que o manejo de rejeitos deverá ser 
executado em conformidade com as diretrizes do 
Plano de Manejo de Rejeitos, suas revisões e 
respectivos cronogramas, devidamente validados 
pelos órgãos ambientais, de gestão de recursos 
hídricos e pelo CIF. 

04/08/2017 

Deliberação CIF nº 142 Reprova o documento intitulado "Estudo para 
identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio 
Doce, Gualaxo, Ribeirão do Carmo e outros cursos 
D´água afetados ", e notifica a Fundação Renova 
pelo descumprimento da Cláusula 180 do TTAC. 

29/01/2018 
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Deliberações CIF Resumo Data 

Deliberação CIF nº 162 Aprova a alteração da Coordenação da Primeira 
Suplência da Câmara Técnica de Gestão de 
Rejeitos e Segurança Ambiental - CT-GRSA, 

estabelecida pela Deliberação do CIF nº 07/2016. 

24/05/2018 

Deliberação CIF nº 164 Reconhece o pleito do Estado do Espírito Santo 
sobre a necessidade de que todas as questões 
pertinentes aos impactos ambientais, 
socioeconômicos e jurídicos causados pelos 

barramentos das lagoas do baixo Doce seja 
incorporados ao TTAC. 

25/05/2018 

Deliberação CIF nº 173 Notifica a Fundação Renova, com cópia para a 
Samarco, a Vale S.A. e a BHP Billinton Brasil LTDA 
sobre a não entrega dos Planos de Comunicação 

do Plano de Manejo de Rejeitos. 

29/06/2018 

Deliberação CIF nº 194 Aprovação da forma de execução do Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar realizado no 

Município de Barra Longa/MG. 

27/09/2018 

Deliberação CIF nº 220 Aprovação do Parecer acerca do Plano de 
Contingência – Ações de Remoção Linhares e 
Patrimônio da Lagoa (Sooretama). 

30/10/2018 

Deliberação CIF nº 222 Aprovação dos Trechos 1 a 4 do Plano de Manejo 

de Rejeitos. 

30/10/2018 

Deliberação CIF nº 244 Criação do Grupo de Trabalho “Manejo de Rejeitos 
e Recuperação Ambiental”, com o objetivo de 
integrar entre Câmaras Técnicas as discussões 
pertinentes à execução do Plano de Manejo de 

Rejeitos. 

30/11/2018 

Deliberação CIF nº 245 Aprovação dos Trechos 6 e 7 do Plano de Manejo 
de Rejeitos.  

30/11/2018 

Deliberação CIF nº 246 Aprovação dos objetivos, projetos e escopos dos 

Programas de previstos na Subseção I.1 e I.2 do 

Capítulo Terceiro do TTAC – Cláusulas 150 a 157.  

30/11/2018 

Deliberação CIF nº 256 Aprova as recomendações do Relatório 
Intercâmaras nº 001/2018/CT-IPCT/CT-SHQA/CT-
BIO/CT-GRSA/CT-Saúde e da Nota Técnica nº 
14/2018-GTECAD/Águas Interiores, com ações 

previstas para a CRQ Degredo/ES.  

18/12/2018 

Deliberação CIF nº 261 Aprovação do Trecho 9 do Plano de Manejo de 
Rejeitos.  

18/12/2018 

Deliberação CIF nº 273 Elaboração do Plano de Manejo de Rejeitos - 
Trechos 15, 16 e 17. 

23/04/2019 

Deliberação CIF nº 274 Notificação da Fundação Renova, com cópia para 
as empresas mantenedoras, sobre o 
descumprimento do fluxograma de Gerenciamento 
do Plano de Manejo de Rejeitos, aprovado pela 

Deliberação nº 86. 

23/04/2019 

Deliberação CIF nº 284 Aprovação das Diretrizes Mínimas para Elaboração 
de Estudos na Região Deltaica do rio Doce e sua 
Planície Costeira, com o intuito de diagnosticar os 
impactos na região. 

28/05/2019 

Deliberação CIF nº 285 Análise do estudo apresentado em atendimento 
ao Termo de Referência relativos às Lagoas Nova 

e Juparanã, no Estado do Espírito Santo, afetadas 
pelo rompimento da Barragem de Fundão. 

28/05/2019 
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2.4.5.8 Quando a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga) volta a operar? 

Não existe previsão para a retomada da UHE Risoleta Neves. Uma série de atividades deve ser empreendida 

pela Fundação Renova e há incertezas acerca do sucesso dessas ações. Sucintamente, é necessário dragar a área 

dos 400 m, a montante do barramento, que até fevereiro/2019 continha 712 mil metros cúbicos de sólidos 

(sedimentos naturais do rio e rejeitos da Samarco misturados), recuperar as margens do reservatório, 

descomissionar os setores de acondicionamento de rejeitos localizados nas margens, limpar o canal de fuga da 

usina localizado a jusante da barragem, licenciar uma área adequada para disposição dos sólidos dragados e 

encher o reservatório da usina. Nos parágrafos a seguir, esses desafios são apresentados com maior ênfase na 

dragagem dos 400 m, que é a atividade crítica da recuperação e na seção 2.4.6 será apresentado uma explicação 

da Fazenda Floresta, área escolhida pela Samarco para acondicionar definitivamente os rejeitos depositados no 

reservatório da UHE Risoleta Neves. 

O rompimento da barragem de Fundão liberou 43,8 milhões de metros cúbicos na bacia do rio Doce, segundo 

estimativas contidas no estudo da Golder Associates. Neste mesmo estudo, estimou-se que o reservatório da 

Usina Hidrelétrica (UHE) Risoleta Neves conteve 10,5 milhões de metros cúbicos (aproximadamente 24% dos 

rejeitos liberados pela Samarco). A Figura 2.4-11 mostra o arranjo geral da UHE Risoleta Neves, cujo reservatório 

tem cerca de 11 km de extensão desde o início do remanso até a barragem da usina. 
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Figura 2.4-11: Arranjo locacional da UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta. Fonte: Preparado pela 
Ramboll. 

 
 

No caso da UHE Risoleta Neves, o plano da Fundação Renova é utilizar a Fazenda Floresta como área de 

disposição de sólidos, este assunto será tratado na próxima grande questão (ver item 2.4.5.6). 

Se por um lado a barragem da UHE Risoleta Neves foi crucial para mitigar os danos no território a jusante, 

por outro lado, o aproveitamento hidrelétrico foi paralisado. Segundo a informação disponível, os milhões de 

metros cúbicos de rejeitos da Samarco, depositados no reservatório da usina, impedem que a água do rio seja 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

235 

 

captada pela tomada d’água da barragem (ver Figura 2.4-12 para entender o arranjo da barragem202). A tomada 

d’água é a entrada de um conduto forçado que direciona a água do rio para as turbinas, que são as estruturas 

mecânicas responsáveis pela geração da energia elétrica. 

Figura 2.4-12: Ilustração de um circuito hidráulico genérico de adução e geração. Fonte: Pereira, G.M. 2015 

 
 

 

Dessa forma, considerando a complexidade de dragar a totalidade dos 10,5 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos da Samarco, a estratégia acordada entre Fundação Renova e Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e 

Segurança Ambiental (CT-GRSA) foi concentrar os esforços de dragagem na área dos 400 m (Figura 2.4-13), 

trecho do reservatório da UHE Risoleta Neves que é delimitado a montante pelo Barramento A e, a jusante, pela 

barragem da usina. Até 14/02/2019, restavam 712 mil metros cúbicos de sólidos (rejeitos e sedimentos naturais 

do rio) para serem dragados da área dos 400 m, até o atingimento da batimetria meta apresentada pela Fundação 

Renova na definição do Programa203. 

Outro fator complicador é a profundidade a ser vencida com a dragagem na área dos 400 m. Inicialmente, 

o TTAC estabeleceu as diretrizes de dragagem observando o Acordo Judicial celebrado com o Ministério Público 

de Minas Gerais em 6 de fevereiro de 2016204. O objetivo do desassoreamento da área dos 400 m é fazer uma 

dragagem de aprofundamento neste polígono com área de aproximadamente 117 mil m² (área em planta 

ilustrada na Figura 2.4-13). Atualmente, a cota de fundo varia entre 307 m e 300 m e o objetivo da dragagem é 

aprofundar o fundo até a cota 297,0 m, ou seja, uma dragagem de aprofundamento que varia de 3 a 10 metros. 

Como a cota de operação normal do reservatório é a 327,5 m, e a variação entre o máximo e o mínimo de 

operação é de apenas 1m, sendo que o seu funcionamento é a fio d’água, ou seja, não depende da reservação 

de montante, é importante a Fundação Renova verificar com o operador a real necessidade da dragagem até a 

cota 297,0 m 

 

                                                
202 Imagem extraída do livro “Projeto de usinas hidrelétricas passo a passo” - Pereira, Geraldo Magela Projeto de usinas 

hidrelétricas passo a passo / Geraldo Magela Pereira. -- São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 978-85-7975-162-2. 
Degustação disponível em: http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/Projeto-de-Usinas-Hidreletricas_DEG.pdf 
203 referência: Anexo III.1 – Perfil Batimétrico indicador 1.pdf, nº Samarco G006944-C-100049 
204 processo nº 6132918-29.2015.8.13.0024 

http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/Projeto-de-Usinas-Hidreletricas_DEG.pdf
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Figura 2.4-13: Área dos 400 m alvo da dragagem da Fundação Renova (Fonte: Preparado pela Ramboll). 

 

 

No caso da dragagem da UHE Risoleta Neves, o rio continuamente transporta sedimentos de montante, o 

que aumenta o volume a ser dragado. Portanto, para retomar a operação da usina, seria necessário retirar e 

acondicionar mais do que os 712 mil metros cúbicos contidos na área dos 400 m a montante do barramento. A 

Figura 2.4-14 ilustra a variação de sedimentos restantes na área dos 400 m a serem dragados para retomar a 

operação da usina. 
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Figura 2.4-14: Volume de sedimentos dragados e restantes na área dos 400 m para atingir a meta da 
Fundação Renova. Fonte: preparado pela Ramboll com batimetrias fornecidas pela Fundação Renova. 

 
 

Desde março/2016, a produtividade da draga variou consideravelmente, conforme ilustrado pela Figura 2.4-

11. Segundo dados fornecidos pela Fundação Renova205 foram dragados 891 mil m³ de sólidos e em apenas três 

meses a produtividade da draga superou a meta de 100 mil m³/mês. Vale ressaltar que a planilha de dragagem 

não foi auditada pela Ramboll. Entretanto, foi possível verificar algumas inconsistências em relação à estimativa 

do teor de sólidos na planilha de dragagem. Segundo a fabricante da draga IHC Beaver 50, a máxima 

concentração volumétrica de sólidos in situ é de 25%, porém no período de julho/2016 a outubro/2016 34% dos 

registros (75 de 220) apresentam teor de sólidos superior ao limite apresentado pelo fabricante. Após o citado 

período não houve registros dessa natureza. 

 

                                                
205 Fonte: planilha de medição de dragagem da Allonda “2018_09_04 Allonda - Relatório de Volume Dragado - m3 R02.xlsx” 
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Figura 2.4-15: Produtividade média de dragagem mensal na área dos 400 m desde março/2016. Fonte: 
Preparado pela Ramboll com dados fornecidos pela Fundação Renova. 

 
 

Considerando a estimativa de volume restante na área dos 400 m e a produtividade informada pela Fundação 

Renova, é importante a verificação da consistência dos dados e as causas na variação da produtividade da 

dragagem. Considerando os últimos períodos de operação da draga e sua produtividade a conclusão que se chega 

é que seriam necessários muitos anos para a finalização da dragagem. Conforme ilustrado na Figura 2.4-16, 

somente até dezembro de 2016 a estimativa de término da dragagem estava atendendo ao prazo estipulado pelo 

Comitê Interfederativo (CIF). 

Figura 2.4-16: Estimativa do tempo necessário para dragar a totalidade do Volume de sedimentos 
restantes para atingir a superfície alvo definida no TTAC. Fonte: Preparado pela Ramboll com informações 

fornecidas pela Fundação Renova. 

 
 

Desde que o reservatório da UHE Risoleta Neves foi rebaixado, quando do desastre da Samarco, para que 

funcionasse como uma estrutura de contenção de rejeitos, em um momento futuro será necessário o 

reenchimento para que a usina volte a operar. Neste sentido foi elaborado um Plano de Enchimento do 

Reservatório com o objetivo de apresentar as ações prévias que possibilitarão o restabelecimento do nível 

operativo do reservatório e, consequentemente, o retorno das atividades de geração de energia elétrica. 
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De maneira geral, os trabalhos são divididos entre as ações necessárias para o reenchimento e o retorno 

operacional da usina e ações necessárias para a manutenção do status operacional após o reenchimento (como 

dragagem adicional, por exemplo). Entre as ações necessárias para o enchimento do reservatório destacam-se 

estudos de sedimentologia e de vida útil do reservatório, estudos de remanso, verificação da estabilidade das 

estruturas e planos de proteção das margens. 

Uma das consequências do rebaixamento do nível d’água do reservatório foi a exposição de margens que se 

encontravam até então submersas. Tal situação desencadeou processos de erosão com diferentes graus de 

intensidade em diversos pontos espalhados ao longo das margens do complexo de Candonga sendo que a 

estabilização destes processos erosivos e recuperação destes pontos é importante para a recuperação da área.  

Em virtude desta situação a Fundação Renova mapeou 75 pontos em que se faz necessária a realização de 

algum tipo de intervenção para recuperação destas margens e interrupção dos processos erosivos que as afetam. 

Até a data de abril de 2019 a Ramboll vistoriou (em campo) 66 pontos e entende que, destes, 21 estão com suas 

obras finalizadas, 28 com as obras ainda por executar e 17 em andamento.  

As contenções utilizadas vão desde obras mais robustas, como a construção de paredes atirantadas, a obras 

mais simples como colocação de biomantas. A grande maioria das intervenções consiste em retaludamentos para 

recuperação e estabilização dos sopés erodidos das margens, seguidas da implantação de biomantas para 

recuperação da cobertura vegetal.  

Apesar das estratégias de intervenção serem eficazes para o controle erosivo, fica evidente que tais obras 

alteram completamente a morfologia original da área. Os exemplos disto são a construção de paredes concretadas 

e a utilização de biomantas que não foram dimensionadas considerando vegetação nativa.  

Alguns destes pontos de recuperação das margens são coincidentes com os setores criados nos primeiros 

estágios dos trabalhos em Candonga. Os setores (denominados 1, 3, 4, 5, 6 e 8) foram áreas preparadas em 

caráter emergencial para o acomodamento de rejeitos oriundos das obras e dragagem realizadas na região logo 

após o desastre e enquanto se definia uma localidade para a disposição destes materiais (localidade esta que 

viria a ser Fazenda Floresta). Apenas um dos setores (Setor 8) tem caráter definitivo e não será removido. Todos 

os demais setores que ainda contem rejeitos (em caráter provisório) terão este material removido e acondicionado 

na Fazenda Floresta. 

Outro ponto a se considerar envolve todo o maquinário e turbinas utilizados para a geração de energia 

elétrica em Risoleta Neves. Tais componentes do funcionamento da usina serão futuramente auditados para 

definição se há a possibilidade de reutilização dos mesmos ou necessidade de aquisição de novos materiais. Vale 

ressaltar que esta situação ainda está condicionada com o sucesso da dragagem total ou parcial nos 400m. 

O que é a Fazenda Floresta? 

A Fazenda Floresta é a área escolhida para acondicionamento final dos rejeitos dragados do reservatório da 

UHE Risoleta Neves, tem aproximadamente 166 hectares (ou seja, área equivalente a 166 campos de futebol), 

localizada às margens do Rio Doce, à jusante da UHE Risoleta Neves, município de Rio Doce/MG, sendo que 

diversas partes da área estão inseridas em Área de Preservação Permanente (APP), apesar de intensa 

antropização sob a forma de pastagens para gado. 

Do ponto de vista hidrográfico, os principais cursos d’água na área são o Rio do Peixe e os Córregos Micaela 

e do Santo Antônio, todos afluentes do Rio Doce, sendo que o Córrego Micaela nasce pela confluência de 

tributários cujas nascentes encontram-se situadas em uma das duas matrículas que compõem a propriedade da 

Fazenda Floresta, conforme ilustrado pela Figura 2.4-17. 

A estratégia inicial de uso da Fazenda Floresta era construir dois diques (Principal e Intermediário), duas 

pilhas e duas bacias, conforme ilustrado pela Figura 2.4-17. Essas estruturas serviriam para receber a polpa de 

rejeitos sólidos (rejeitos e sedimentos naturais do rio), desaguamento dos sólidos, empilhamento dos sólidos e 

tratamento da água efluente deste processo. 
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Entretanto, durante a construção houve um incidente que mudou o rumo desta estratégia. Durante o 

alteamento do dique Intermediário, houve uma ruptura do maciço onde seria construída a ombreira esquerda do 

dique (ver Figura 2.4-18). Além disso, foi constatada uma trinca horizontal próxima à ombreira esquerda do dique 

Principal. Essas ocorrências deixaram em aberto a estratégia de engenharia a ser empreendida na Fazenda 

Floresta. 

Lembrando que a estrutura, caso concluída, estará localizada sobre o córrego Micaela que desagua no Rio 

Doce após a barragem da UHE Risolela Neves. Isto significa que, em caso de ruptura, os depósitos ali alojados 

não poderão contar com a estrutura da usina como uma forma de contenção (como aconteceu quando do desastre 

de Fundão). 
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Figura 2.4-17: Nascentes identificadas pelo estudo da MDGEO (2018) na área da Fazenda Floresta. Fonte: 
Preparado pela Ramboll. 
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Figura 2.4-18: Localização das ocorrências identificadas nos diques Intermediário e Principal. Fonte: Preparado 
pela Ramboll. 

 
 

2.4.5.9 Quem será o responsável pelo monitoramento a longo prazo e, consequentemente, realizará 

as manutenções necessárias da Fazenda Floresta? 

Até hoje, esta é uma questão sem resposta oficial. Mas com certeza seria o responsável pelo desastre, ou 

seja, a Samarco ou quem ela designar como tal. Qualquer opção envolvendo entes públicos seria desastroso para 

o meio ambiente e a comunidade do entorno, visto a dificuldade técnica e financeira que este setor enfrenta 

historicamente e tornaria a enfrentar dentro deste contexto. 

 

2.4.5.10 O que vai acontecer com os diques e barramentos emergenciais? 

Os diques e barramentos emergenciais são resultados de obras de engenharia civil para a construção de 

diferentes estruturas de contenção, cada qual para atender uma demanda específica das diferentes consequências 

do desastre do rompimento da barragem de Fundão no complexo minerário da Samarco. 

Tais estruturas foram concebidas como medidas mitigadoras de caráter emergencial, ou seja, sua existência, 

em um primeiro momento, estaria condicionada ao cumprimento de certos objetivos e uma vez findado ou 

controlado o contexto que motivou sua construção seria feita uma avaliação para a remoção das mesmas. Dentro 

deste contexto, foram construídos os barramentos em Linhares e o dique S4. 

A outra estrutura mencionada neste capítulo é a barragem Eixo 1, que difere das citadas anteriormente 

devido ao caráter definitivo de sua construção. 
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2.4.5.10.1 Barramentos em Linhares 

O município de Linhares, situado no Espírito Santo, é cortado ao sul pelo Rio Doce, à oeste pelo Rio Pequeno 

e encontra-se próximo à Lagoa Juparanã (situada à noroeste da cidade). Em novembro de 2015, logo após o 

desastre da Samarco, a prefeitura do município acionou o Ministério Público para a construção de barramentos 

nos rios Pequeno (conectado a Lagoa Juparanã) e Bananal (conectado a Lagoa Juparanã Mirim) com o objetivo 

de estabelecer um controle de fluxo entre o Rio Doce, atingido pela Lama, e os corpos hídricos que abastecem a 

cidade. 

A construção destas estruturas ocorreu após determinação de uma decisão judicial e foi empreendida de 

forma emergencial culminando na execução de obras sem licenciamento ambiental e sem seguir os padrões 

exigidos pelas leis e normas técnicas para este tipo de engenharia. 

Devido à forma como tais estruturas foram construídas, houve, ao longo tempo, diferentes problemas 

relacionados aos barramentos. Particularmente, no caso do barramento do Rio Pequeno, que liga a Lagoa 

Juparanã ao Rio Doce, houve uma iminência de ruptura, uma vez que não suportaria o volume de chuvas do final 

de 2015 e início de 2016 (o período de chuvas na região é entre outubro e março). 

Entre dezembro/2015 e janeiro/2016, o barramento do rio Pequeno teve sua estrutura reforçada, ainda em 

condições não condizentes com as leis e normas técnicas para este tipo de estrutura. Com o volume de chuvas 

na região no período entre 2017 e 2018 e devido à ausência de um canal de escoamento, o nível da água da 

lagoa elevou e inundou várias propriedades rurais e propriedades no distrito de Patrimônio da Lagoa (Sooretama-

ES). Este contexto levou a uma autorização em âmbito judicial (ACP) para a abertura de um canal extravasor no 

barramento, sendo esse construído em julho/2018. A vazão atual do canal extravasor corresponde a 10% da 

vazão natural do Rio Pequeno. 

A existência do barramento acarretou em um acréscimo de 5 meses ao período de inundação recorrente 

antes do desastre culminando, por exemplo, na morte da vegetação remanescente de mata atlântica, além da 

proliferação de insetos, animais, macrófitas e outros prejuízos ambientais. Este contexto aliado ao fato de que 

tanto a lagoa quanto o Rio Pequeno recebem esgoto de ocupações habitacionais situadas em suas margens tem 

colaborado para uma alteração da qualidade da água na região. 

Em janeiro/2019, um estudo realizado pela empresa Pótamos (Laudo de Segurança Geotécnica da Barragem 

de Rio Pequeno) indicou que o barramento estava em desconformidade com 3 dos 4 critérios de segurança de 

barragem. Uma revisão deste documento foi solicitada pelo Ministério Público Estadual junto de sua consultoria 

técnica (AECOM), além da apresentação de uma solução final para o barramento (reforço para que a estrutura 

se torne definitiva), sendo que esta solução deve ser executada até outubro/2019. 

Considerando os fatores acima mencionados e o fato de que tanto a construção quanto a desmobilização 

deste barramento não são ações previstas no TTAC, o atual questionamento é sobre a manutenção do barramento 

para se tornar uma estrutura definitiva ou sua remoção completa recuperando a comunicação entre a lagoa e o 

Rio Doce e a restauração das condições previamente existentes na região. 

 

2.4.5.10.2 Dique S4 

O dique S4 é uma estrutura de contenção e filtragem situada no encontro do córrego Santarém com o Rio 

Gualaxo do Norte, situada à jusante da antiga comunidade de Bento Rodrigues. 

O dique foi finalizado em janeiro/2017 e sua construção foi uma medida emergencial tomada após o desastre. 

O dique S4 é a última estrutura de contenção (atualmente existem, à montante de S4, a barragem de Nova 

Santarém e o dique S3) antes do encontro da água oriunda de Fundão com o Rio Gualaxo do Norte que, 

posteriormente, terá suas águas lançadas no Rio Doce. 

O principal objetivo declarado pela Samarco e pela Fundação Renova deste dique é o controle da turbidez 

da água oriunda de Fundão. 
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A turbidez da água está relacionada a quantidade de material em suspensão na mesma. A água oriunda de 

Fundão, por estar com uma alta concentração de partículas de rejeito misturada a ela, apresenta um alto valor 

de turbidez que lhe confere o aspecto “barrento”, identificado pela coloração marrom avermelhada e pela falta 

de transparência da água. A criação da estrutura de contenção gera um reservatório de água e permite a 

deposição dos sedimentos em suspensão neste reservatório, evitando sua dispersão ao longo da bacia 

hidrográfica. 

Uma das consequências da criação do reservatório à montante do dique S4 foi que parte da antiga 

comunidade de Bento Rodrigues, incluindo estruturas classificadas como patrimônio histórico, hoje se encontra 

submersa. 

O descomissionamento do dique S4, após cumprida sua função de caráter emergencial, está previsto através 

de um TTAC. 

Na Figura 2.4-19 é possível visualizar, através de imagens aéreas, as condições da área antes da construção 

do dique S4 e o reservatório ocasionado pela implementação do mesmo. 

Figura 2.4-19: Análise Comparativa da Rede Hidrográfica Pré e Pós Evento (Fonte: Jacobs, 2018) 

 

 

2.4.5.10.3  Eixo 1 

O desastre da Samarco liberou no rompimento da barragem de Fundão, e em razão de chuvas ocorridas 

posteriormente, um volume estimado em 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos dos 56,6 milhões de metros 

cúbicos que a barragem continha. Uma vez que ainda restaram praticamente 13 milhões de metros cúbicos fez-

se necessária a construção de uma estrutura de contenção para evitar a liberação deste material remanescente.  
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Esta estrutura foi denominada de Eixo 1 e trata-se de uma nova barragem na área onde está localizada a 

barragem de Fundão. As obras foram iniciadas em março/2018 com previsão de término em 2019, quando será 

finalizada uma barragem com altura estimada em 80 metros.  

O Eixo 1 tem caráter permanente e visa, além de conter os rejeitos remanescentes citados anteriormente, 

permitir um novo aporte de rejeitos na área onde estava aterrado o material liberado no desastre. 

A Figura 2.4-20 mostra o estado das obras do Eixo 1 em março/2019. 

Figura 4 20: Obras do Eixo 1 em março de 2019. (Fonte: Acervo Ramboll) 
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2.4.6 Linha do Tempo - Descumprimento da Deliberação CIF nº 86 

O PG023 – Programa de Manejo de Rejeitos foi criado com base nas Cláusulas 150 a 153 do TTAC, assinado 

dia 02 de março de 2016 entre a Samarco Mineração, com o apoio de suas acionistas, Vale e BHP Billiton, e 

Governo Federal, Governos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, e outros órgãos governamentais. 

Sobretudo das Cláusulas 152 e 153 emanou a necessidade da criação de um Plano de Manejo de Rejeitos. 

A Deliberação CIF nº 86 foi o compromisso primordial da Fundação Renova perante o CIF para o manejo de 

rejeitos na bacia do Rio Doce adquirir um caráter de longo prazo. No entanto, a Fundação Renova foi notificada 

duas vezes por descumprir a entrega dos Planos de Comunicação do Manejo de Rejeitos (Notificação nº 8/2018-

DCI/GABIN) e pelo descumprimento do fluxograma de tomada de decisão (Notificação nº 3/2019-CIF/GABIN), 

ambos compromissos relacionados a essa deliberação. A Erro! Fonte de referência não encontrada. e Figura  i

lustram a linha do tempo com comunicações e documentações da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos (CT-

GRSA), Comitê Interfederativo (CIF) e respostas da Fundação Renova relacionados a esses decumprimentos. 

Em 20/04/2017, a Fundação Renova protocolou, na CT-GRSA, o Plano de Manejo de Rejeito – revisão 00 

(CH2M, 2017). Na Nota Técnica n°02/2017 IBAMA/SISEMA/IEMA de 22/06/2017, a CT-GRSA analisou esse Plano 

e estabeleceu um fluxograma de tomada de decisão em cinco fases: 

• Fase 1A – Caracterização ambiental da área afetada; 

• Fase 1B – Complementação da caracterização ambiental da área afetada; 

• Fase 2 – Tomada de decisão e seleção das alternativas de manejo; 

• Fase 3 – Avaliação governamental da proposta apresentada; 

• Fase 4 – Comunicação aos proprietários; e 

• Fase 5 – Implementação e monitoramento da alternativa selecionada. 

A “Fase 4 – Comunicação aos Proprietários” estabelece que a Fundação Renova deve obter a anuência do 

proprietário da área, caso haja intervenções em áreas de terceiros ou públicas. Na mesma nota técnica, ficou 

estabelecido a apresentação de dois Planos de Comunicação: 

• Plano de Comunicação e consulta específicos para proprietários das áreas alvo de manejo (com modelo 

para assinatura de termo de anuência para intervenção proposta); 

• Plano de comunicação social para a sociedade geral. 

Logo, conforme exposto acima, o funcionamento do fluxograma de tomada de decisão depende dos dois 

Planos de Comunicação do Manejo de Rejeitos. Portanto, ficam relacionadas a Notificação nº 8/2018-DCI/GABIN 

e a Notificação nº 3/2019-CIF/GABIN. 

Em 31/07/2017, a Fundação Renova protocolou, na CT-GRSA, a primeira revisão do Plano de Manejo de 

rejeito – revisão 01 (Ch2m, 2017), no qual é incorporado o fluxograma de tomada de decisão, conforme 

estabelecido na Nota Técnica n°02/2017 IBAMA/SISEMA/IEMA. 

Em seguida, no dia 04/08/2017, a Deliberação CIF nº 86 ratificou a avaliação da Nota Técnica n°02/2017 

IBAMA/SISEMA/IEMA e seus anexos. Essa deliberação oficializou perante ao CIF o fluxograma de tomada de 

decisão e o compromisso de apresentação dos Planos de Comunicação do Manejo de Rejeito. Na 14ª CT-GRSA, 

a coordenação cobrou por meio de encaminhamento a entrega dos Planos de Comunicação. 

No final de 2017, em dezembro, a Fundação Renova reafirmou os compromissos assumidos perante ao CIF 

(Deliberação CIF nº 86) na emissão inicial da “Definição do PG023 – Manejo de Rejeitos”. 

Na 18ª reunião da CT-GRSA, realizada em 07/02/2018, a coordenação da Câmara Técnica estabeleceu como 

prazo de entrega dos Planos de Comunicação do Manejo de Rejeitos o último dia útil deste mês. Na reunião 

seguinte, a 19º CT-GRSA realizada em 14/03/2018, a Fundação Renova ainda não havia entregado o produto e 

ficou acordada a nova data de entrega para o final do mês. Na 20ª CT-GRSA, realizada em 26/04/2018, foi 

acordada nova dilação de prazo para 26/04/2018. 
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Após uma série de dilações de prazo, em 15/05/2018, durante a 21ª CT-GRSA, foram levantados vários 

questionamentos em relação à incerteza de entrega dos Planos de Comunicação do Manejo de Rejeitos e seu 

atendimento às demandas das Notas Técnicas então publicadas pela Câmara Técnica. 

Em 08/06/2018, data posterior à promessa firmada no Ofício OFI.NII.012018.2004, a Fundação Renova 

protocolou, na CT-GRSA, um documento chamado “Plano de Comunicação preliminar e fluxo para atender as 

demandas do Plano de Manejo de Rejeitos”. Em sete dias, a CT-GRSA publicou a Nota Técnica nº 2/2018/DITEC-

MG/SUPES-MG, no qual concluiu que o plano protocolado não atende aos objetivos propostos, estabeleceu 15 

dias para que fosse apresentada revisão e proibiu a entrega de qualquer tipo de anuência, autorização ou 

procedimento aos atingidos relacionados ao Manejo de Rejeitos. 

Em seguida o CIF aprovou a Nota Técnica Nº 2/2018/DITEC-MG/SUPES-MG, por meio da Deliberação CIF nº 

173 e notificou a Fundação Renova por meio da Notificação nº 8/2018-DCI/GABIN. 

Posteriormente, em novembro/2018, a Nota Técnica CT-GRSA 10/2018 aprovou a Definição do PG023 – 

Manejo de Rejeitos, o que mais uma vez ratificou o fluxograma previsto na Nota Técnica n°02/2017 

IBAMA/SISEMA/IEMA e reforçou a elaboração do Plano de Comunicação para o manejo de Rejeitos no item "3.2 

Plano de Manejo de Rejeitos". A decisão foi acatada pelo CIF por meio da Deliberação CIF nº 246, publicada no 

mesmo mês. Em 31/01/2019, a Fundação Renova incorporou as determinações da Deliberação CIF nº 246. 

Em 02/04/2019, o Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº 28/2019 solicitou que o CIF notificasse a Fundação Renova 

quanto do descumprimento da Deliberação CIF nº 86, com aplicação de penalidade conforme previsto no TTAC. 

Três semanas depois, por meio da Deliberação CIF nº 274, o CIF declarou o descumprimento do fluxograma de 

Gerenciamento do Plano de Manejo de Rejeitos, aprovado pela Deliberação CIF nº 86, conforme apresentado no 

Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº 28/2019. No dia seguinte foi emitida a Notificação nº 3/2019-CIF/GABIN. 

Por meio do ofício OFI.NII.062019.6846-15, protocolado na CT-GRSA em 14/06/2019, a Fundação Renova 

alega que o TTAC não foi descumprido e que o CIF " não informou quais eram essas obrigações, tampouco é 

possível encontra-las no Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº 28/2019 que deu causa à Notificação nº 3/2019 - 

CIF/GABIN. 
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Figura 2.4-21: Linha do tempo do descumprimento da Deliberação CIF nº 86 - Parte 01. Fonte: Preparado pela Ramboll. 
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Figura 2.4-22: Linha do tempo do descumprimento da Deliberação CIF nº 86 - Parte 02. Fonte: Preparado pela Ramboll. 
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2.4.7 Indicadores de monitoramento dos programas relacionados a Manejo de Rejeitos 

2.4.7.1 PG009 – Programa de Recuperação da UHE Risoleta Neves 

Na 37ª Reunião do CIF, foi publicada a Deliberação CIF nº 286, que indeferiu o recurso administrativo 

apresentado pela Fundação Renova para suspensão da multa diária estabelecida pela Deliberação CIF nº 195. 

Por duas vezes, o PG009 teve seu prazo descumprido, a primeira vez em dezembro de 2016, conforme 

estipulado pelo TTAC, e a segunda em julho/2018, prazo repactuado por meio da Deliberação CIF nº 80. O novo 

prazo do programa ainda não foi repactuado desde o último descumprimento. 

Dessa forma, o monitoramento do Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves está 

focado no acompanhamento da dragagem, acondicionamento dos rejeitos nos setores (incluindo a Fazenda 

Floresta), recuperação de margens e recuperação das unidades geradoras. 

 

2.4.7.1.1 Dragagem 

Considerando a complexidade de dragar a totalidade dos 10,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos 

depositados no lago da UHE Risoleta Neves, mais a taxa de assoreamento observada após o rompimento, a 

estratégia acordada entre Fundação Renova e Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental 

(CT-GRSA) foi concentrar os esforços de dragagem na área dos 400 m, trecho do reservatório da UHE Risoleta 

Neves que é delimitado a montante pelo Barramento A e, a jusante, pela barragem da usina. 

Até 14/02/2019, restavam 712 mil metros cúbicos de sólidos (rejeitos e sedimentos naturais do rio) para 

serem dragados da área dos 400 m, até o atingimento da batimetria meta apresentada pela Fundação Renova 

na definição do Programa206. Como o rio continuamente transporta sedimentos de montante, para retomar a 

operação da usina, seria necessário retirar e acondicionar mais do que esse volume de sólidos estimado na área 

dos 400 m a montante do barramento da usina. 

Avaliando 87 batimetrias fornecidas pela Fundação Renova, datadas desde 12/11/2016 até 14/02/2019, e 

comparando com os volumes dragados (segundo informação da empresa Allonda, a responsável pela dragagem 

no período) é possível perceber que o volume de sedimentos restante na área dos 400 m não depende somente 

do volume dragado (ver Figura 2.4-23). As batimetrias anteriores a novembro/2016 foram solicitadas e, apesar 

da Fundação Renova alegar não possuir os arquivos, a mesma forneceu relatórios de medição de batimetria 

anteriores à data. 

 

                                                
206 referência: Anexo III.1 – Perfil Batimétrico indicador 1.pdf, nº Samarco G006944-C-100049 
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Figura 2.4-23: Volume de sedimentos dragados e restantes na área dos 400 m para atingir a meta da Fundação Renova. 
Fonte: preparado pela Ramboll com batimetrias fornecidas pela Fundação Renova. 

 

 

2.4.7.1.2 Acondicionamento de rejeitos nos setores 

Informações fornecidas pela Fundação Renova apontam para volumes e locais distintos de 

acondicionamento de rejeitos nos setores. Segundo planilha da Allonda repassadas pela Fundação Renova, 

aproximadamente 962 mil m³ de rejeitos foram dispostos em setores próximos às margens do Rio Doce. Por 

outro lado, o “Relatório de Controle Ambiental (RCA)” (Brandt, 20180 fornece um volume acondicionado distinto 

de 824.480 m³. Essas informações abrangem o período de março de 2016 até julho de 2018 (data da 

interrupção da dragagem), conforme Tabela 2.4-8. 

Tabela 2.4-8: Volume total acondicionado nos setores (Fonte: Fundação Renova – arquivo GOV 2120 – Volumes diários 

dragados (Allonda).xlsx e Brandt, 2018) 

Setor 

Volume (m³) 

Allonda (2018) Brandt (2018) 

Setor 1 133.925 25.480 

Setor 2 20.452 0 

Setor 3 0 70.900 

Setor 4 289.971 444.500 

Setor 5 200.101 28.200 

Setor 6 0 55.400 

Setor 8 317.511 200.000 

Total 961.960 m³ 824.480 m³ 

 

Na reunião realizada em 04 de abril, a Fundação Renova apresentou um novo projeto conceitual acerca da 

futura disposição dos rejeitos na área da Fazenda Floresta. Esta nova concepção eliminou a utilização dos diques 

de contenção (intermediário e principal) e apresentou uma nova concepção para o empilhamento a seco dos 

rejeitos a serem dragados através da utilização de duas bacias de secagem dos rejeitos. Entretanto, essa 

proposta não está oficializada. 

Com relação às obras realizadas anteriormente nesta área (Fazenda Floresta), foi feita uma intervenção 

para estabilização do talude em que houve um deslizamento (decorrente do arcabouço estrutural da geologia 

local) na ombreira esquerda do, então, dique intermediário (agora descartado enquanto estrutura de 

contenção). 

As obras realizadas pela Fundação Renova na área alvo do PG009 carecem das licenças ambientais 

necessárias de acordo com as normas vigentes, entretanto, na reunião supracitada, foi informado que a 

fundação está trabalhando junto à SEMAD para regularizar este contexto uma vez que as obras perderam o 
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caráter emergencial dado o tempo decorrido desde o desastre. Não foi dado um prazo para a adequação das 

licenças ambientais mas o mesmo será informado após a formalização do processo de regularização ambiental. 

Este contexto é abrangido por 13 itens de Obras e Medidas Compensatórias que constam no TAC assinado em 

19 de fevereiro pela Fundação Renova e a SEMAD com o objetivo de criar ações de controle e compensação 

para as atividades realizadas na região de Candonga / Fazenda Floresta. 

 

2.4.7.1.3 Recuperação de margens 

A Fundação Renova mapeou 75 pontos que foram danificados pelo desastre. Em vistoria realizada entre 10 

e 11 de abril de 2019, foram avaliados 64 pontos, pois 11 foram considerados pela Fundação Renova como 

“Eliminados”, ou seja, por conta de abertura de acessos a movimentação de terra eliminou o ponto na margem. 

A Tabela 2.4-9 mostra o status de recuperação de margens, sendo que 11 pontos mapeados foram finalizados. 

Tabela 2.4-9:. Status de recuperação das margens 

Finalizado 11 17.2% 

Em Andamento 14 21.9% 

Não iniciado 39 60.9% 

Eliminado 11 - 

Total 64 100.0% 

 

As contenções utilizadas vão desde obras mais robustas como a construção de paredes tirantadas a obras 

mais simples como colocação de biomantas. A grande maioria das intervenções consiste em retaludamentos 

para recuperação e estabilização dos sopés erodidos das margens seguidas da implantação de biomantas para 

recuperação da cobertura vegetal. 

Vale ressaltar que as biomantas utilizadas nas intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) 

não foram dimensionadas considerando vegetação nativa. A maioria dos pontos considerados como em 

andamento consistem em áreas cobertas com biomantas que ainda não deram origem a uma vegetação de 

cobertura ou pontos que tiveram as obras iniciadas, porém não possuem licença para supressão de vegetação. 

Em relação à supressão de vegetação em APP, a Fundação Renova contratou um Plano de Manejo Arbóreo 

(Plano Simplificado de Utilização Pretendida com Inventário Florestal - Agroflor, 2018), pois 29 pontos requerem 

supressão vegetal em Área de Preservação Permanente. Até a presente data, nenhuma licença foi emitida pela 

SEMAD (Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenv. Sustentável). 

 

2.4.7.1.4 Recuperação das unidades geradoras 

Com relação à reabilitação das três unidades geradoras, que inclui a Limpeza do tubo de sucção e canal de 

fuga a jusante da barragem da UHE Risoleta Neves onde foi encontrada grande quantidade de entulhos e menor 

quantidade de sedimentos. A Fundação Renova, quando questionada formalmente em relação à destinação 

destes entulhos e licenciamento do bota-fora, ou ADME (Área de Disposição de Material Excedente), alegou em 

março/2019: 

Assim como todas as outras atividades da região da UHE Risoleta Neves, está ADME não possui 

licença e teve sua atividade iniciada de forma emergencial. Conforme orientação da SEMAD todas as 

atividades da região devem ser regularizadas de forma conjunta e em um único processo. Os estudos 

ambientais estão em elaboração, sendo que para serem concluídos dependem dos projetos finais da 

solução da fazenda floresta, que se encontra em elaboração. (sic.) 

O posicionamento da Fundação Renova é preocupante, visto que a Fazenda Floresta está sem projeto 

definitivo desde maio/2018, quando foi identificada uma ruptura no talude onde seria a ombreira esquerda do, 

então, dique Intermediário (agora descartado enquanto estrutura de contenção). Além disso, este entulho 

carece de caracterização, o que é essencial para a adequação da destinação final. 
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2.4.7.2 PG023 – Programa de manejo de Rejeitos 

2.4.7.2.1 Plano de Manejo de Rejeito 

Em relação à entrega da Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito por Trecho da Bacia do Rio Doce, até a 

presente data foram publicados 9 (nove) volumes de Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos, que 

compreendem 15 (quinze) trechos da bacia do rio Doce dos 17 (dezessete) definidos no Plano de Manejo de 

Rejeitos. Dos 9 (nove) volumes protocolados na CT-GRSA, 3 (três) foram aprovados na CT-GRSA e no CIF, três 

estão em análise e 2 (dois) são versões piloto. 

 

Trecho(s) Extensão 
(km) 

Protocolo CT-GRSA Aprovação CT-GRSA Aprovação CIF 

1 1,1 

23/02/2018 
Nota Técnica GRSA nº 

06/2018 
Deliberação CIF nº 

222 
2 2,5 

3 1,2 

4 3,9 

5 1,9 21/12/2018 - - 

6 7,7 
06/08/2018 

Nota Técnica GRSA nº 
08/2018 

Deliberação CIF nº 
245 7 3,2 

8 9,0 Versão piloto publicada em 
30/04/2018 

- - 

9 58,0 
21/08/2018 

Nota Técnica GRSA nº 
13/2018 

Deliberação CIF nº 
261 

10 25,0 
04/01/2019 - - 

11 5,8 

12 11,0 06/11/2018 - - 

13 220,0 
Pendente - - 

14 180,0 

15 100,0 
Pendente - - 

16 42,0 

Lagoas - Versão piloto publicada em 
15/06/2018 

- - 

17 zona marinha 
e costeira 

21/12/2018 - - 

Legenda: 

 Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito aprovada no CIF 

 Aplicação do Plano de Rejeito em revisão na CT-GRSA 

 Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito não protocolado na CT-GRSA 

 

2.4.7.2.2 Monitoramento da Qualidade do Ar 

Com relação ao monitoramento da qualidade do ar, desde 2016 duas estações automáticas (Centro e Volta 

da Capela) monitoram os parâmetros de partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (PM10), 

partículas respiráveis (PM2,5) e condições meteorológicas em Barra Longa-MG. No final de 2018, a Fundação 

Renova instalou uma estação automática em Gesteira e outra em Paracatu, ambas monitoram partículas 

inaláveis (PM10). 

Considerando o padrão de qualidade do ar final (PF) estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018, a 

avaliação para cada estação foi a seguinte: 
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Legenda: 

 Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 491/2018 

Limites Resolução CONAMA nº 491/2018 para padrão de qualidade do ar final - PF (valores guia definidos pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS em 2005): 

A- PM10: Média aritmética anual (MAA)<20 µg/m³ 

B- PM10: Média 24h<50 µg/m³ 

C- PTS: Média Geométrica Anual<80 µg/m³ 

D- PTS: Média 24h <240 µg/m³ 

 

Centro (Barra Longa): registrou média anual de concentração partículas inaláveis no ar (PM10) acima 

do limite em 2016, 2017 e a média diária superou o limite estabelecido 40 vezes em 2016, 3 vezes em 2017 e 

1 vez em 2018. A mesma estação registrou média de 24 horas de concentração de Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) acima do limite em dez dias em 2016. 

Tabela 2.4-10: Monitoramento da qualidade do ar na estação Centro no município de Barra Longa (Dados coletados e 
fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018). 

Barra Longa - Centro 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Média aritmética anual 

(MAA)A 

Médias 24h acima 

do limite diário B 

Média Geométrica 

Anual (MGA)C 

Médias 24h acima do 

limite diário D 

2016 33 µg/m³ 40 60 µg/m³ 10 

2017 26 µg/m³ 3 48 µg/m³ 0 

2018 26 µg/m³ 1 43 g/m³ 0 

 

Volta da Capela (Barra Longa): registrou média anual de concentração partículas inaláveis no ar (PM10) 

acima do limite em 2017 e a média diária superou o limite estabelecido 4 vezes em 2017. A mesma estação 

registrou média de 24 horas de concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS) acima do limite em dez 

dias em 2016. 

Tabela 2.4-11: Monitoramento da qualidade do ar na estação Volta da Capela no município de Barra Longa (Dados 
coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018). 

Barra Longa – Volta da Capela 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima do 

limite diário B 

Média Geométrica 

Anual (MGA)C 

Médias 24h acima do 

limite diário D 

2017 27 µg/m³ 4 40 µg/m³ 0 

2018 18 µg/m³ 0 26 µg/m³ 0 

 

Gesteira (Barra Longa): registrou média anual e todas as médias diárias de concentração partículas 

inaláveis no ar (PM10) dentro dos limites legais. 
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Tabela 2.4-12: Monitoramento da qualidade do ar na estação Gesteira no município de Barra Longa (Dados coletados e 
fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018). 

Barra Longa – Gesteira 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima do 

limite diário B 

2018 18 µg/m³ 0 

 

Paracatu (Mariana): registrou média anual de concentração partículas inaláveis no ar (PM10) dentro dos 

limites legais, porém houve 4 registros de médias diárias de PM10 acima do limite legal. 

 

Tabela 2.4-13: Monitoramento da qualidade do ar na estação Paracatu no município de Mariana (Dados coletados e 
fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018). 

Mariana – Paracatu 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima do 

limite diário B 

2018 20 µg/m³ 4 
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2.4.7.3 Oficina Infraestrutura – Manejo de Rejeitos 

A oficina de Infraestrutura – Manejo de Rejeitos foi realizada em 12/06/2019 no distrito de Nova Soberbo, 

localizado no município de Santa Cruz do Escalvado. A Oficina contou com a presença da equipe da Assistência 

Técnica Rosa Fortini, da Comissão Local dos Atingidos de Santa Cruz do Escalvado e de Rio Doce e da equipe 

da Ramboll de Infraestrutura (Figura 2.4-24). 

Figura 2.4-24:  Registro dos participantes da Oficina realizada em 12/06/2019 no distrito de Nova Soberbo, 
Santa Cruz do Escalvado/MG (Fonte: Acervo Ramboll). 

 
 

O planejamento para o evento consistiu em três partes: (1) Apresentação Ramboll das principais questões 

relativas a manejo de rejeito; (2) Dinâmica de recordação dos modos de vida dos atingidos antes do desastre 

na região; e (3) Dinâmica para avaliação de cenários de recuperação da UHE Risoleta Neves considerando a 

percepção dos atingidos. 

A primeira parte teve por objetivo apresentar os resultados do monitoramento dos programas PG009 – 

Recuperação da UHE Risoleta Neves, PG023 – Manejo de Rejeitos e PG024 – Sistemas de Contenção de Rejeitos, 

com foco nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até o mês de março/2019. A apresentação da 

Ramboll consistiu em uma breve apresentação de conceitos da mineração brasileira, com ênfase no processo 

de beneficiamento de minério de ferro, geração de resíduos de mineração e sua disposição em barragens. Ainda 

na primeira parte, a equipe da Ramboll apresentou de forma conceitual quais são as perdas e ganhos em retirar 

ou manter os rejeitos no leito do rio, margens e planícies de inundação. 

Na segunda parte, a Oficina abriu um espaço de recordação dos modos de vida dos atingidos no território, 

sobretudo nos arredores do lago da UHE Risoleta Neves. Diversos atingidos se manifestaram, incluindo pessoas 

de Nova Soberbo, Santana do Deserto, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

Uma percepção comum dos atingidos neste território é o fato da região do lago da UHE Risoleta Neves ser 

o principal receptáculo de rejeitos liberados pelo desastre da Samarco. Segundo o instituito Lactec (2018), 

estima-se que 9,90 ± 0,60 milhões de metros cúbicos de rejeitos depositaram no lago da UHE Risoleta Neves. 

Tal fato provocou perda dos meios de subsistência da população, que ainda não foram recuperados, e 

trouxe incertezas acerca dos perigos à saúde e do uso da água e do solo. Os relatos dos atingidos mostraram 

que a região possuía uma concatenação de atividades econômicas que foi comprometida, a citar: pesca, turismo 

(incluindo lazer e recepção de pescadores), faiscamento e garimpo, extração de areia, atividades agropecuárias 

etc. 
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Em relação à pesca, a região mantinha um chamado “ciclo de vida do peixe” que começa na pesca, induz 

o comércio local por meio da alimentação e acomodação dos pescadores, e por fim pelo suprimento da 

alimentação da população local e do mercado externo à região. 

O depósito dos rejeitos sobre o leito natural do rio comprometeu a atividade dos areeiros, garimpeiros e 

construção civil. Os primeiros trabalhavam com uma sazonalidade anual de assoreamento natural do leito com 

areia oriunda do alto Rio Doce e tributários como o Rio Piranga. Entretanto, a deposição de rejeitos além de 

tamponar a areia então disponível, também ocupou o espaço onde seria depositada a areia que seria extraída 

sazonalmente. Os garimpeiros relataram diminuição na produtividade da atividade, que ao mesmo tempo 

assumia um papel de integração familiar e de complementação de renda. A construção civil das comunidades 

nos arredores do lago da UHE Risoleta Neves utilizava rochas e agregados extraídos na região, o 

comprometimento dessa fonte além de onerar economicamente a população, expôs os trabalhadores a 

manusear agregados aos quais eles não estão acostumados. 

O comprometimento ou até extinção dessas atividades, além de comprometer o comércio local, deixou os 

habitantes em situação vulnerável. Ao mesmo tempo que os modos de vida e renda foram prejudicados, a 

necessidade por assistência médica psicossomática aumentou. 

Além do desastre em si, os atingidos relataram que a abordagem da Fundação Renova em alguns 

programas no território foi prejudicial para eles. O Cadastro não possui uma forma clara e transparente de 

reconhecimento do atingido e os critérios de reconhecimento para o AFE (Auxílio Financeiro Emergencial) 

também, um dos pontos levantados é o não reconhecimento dos arrendatários e meeiros. As intervenções em 

propriedades não são devidamente comunicadas, desde a instalação de cercas até o acondicionamento de 

rejeitos em propriedades particulares. 

A Fazenda Floresta é vista como um fator de perigo para a comunidade de Santana do Deserto. As ações 

empreendidas pela Fundação Renova acarretaram na intervenção em nascentes, supressão de vegetação, 

descaracterização e poluição do córrego Micaela, abertura de estradas e trânsito de máquinas e automóveis de 

grande porte. 

Dessa forma, os atingidos deste território entraram num consenso de que não há condições de avaliar 

cenários de recuperação da UHE Risoleta Neves considerando suas percepções, logo a terceira parte da Oficina 

foi cancelada. A visão consensual é que há necessidades básicas não atendidas e violações de direitos humanos 

que devem ser prioritariamente sanadas. A oficina confirmou que os programas de Manejo de Rejeitos têm 

grande interface com outras áreas que requerem solução mais urgente, sobretudo sociais e econômicas, para 

permitir uma real inserção dos atingidos na tomada de decisão do Manejo de Rejeitos. 

Por fim, foram acordados três encaminhamentos entre Comissão de Atingidos, Rosa Fortini e Ramboll: (1) 

Rosa Fortini irá coletar as demandas urgentes dos atingidos para a Ramboll incorporá-las no monitoramento 

mensal dos programas da Fundação Renova; (2) Acordo de que a Ramboll irá atender às solicitações de Oficinas, 

sobretudo aquelas relativas aos assuntos mais urgentes; e (3) Será agendada nova Oficina de Infraestrutura – 

Manejo de Rejeitos para avalição de custo-benefício de cenários com participação da Comissão de Atingidos de 

Santa Cruz do Escalvado e de Rio Doce, Rosa Fortini e Ramboll. 

 

2.4.7.4 Recomendações 

A atual abordagem do manejo de rejeitos da Fundação Renova aumenta os danos do desastre da Samarco, 

tanto por expandir a área afetada pelas ações de manejo de rejeitos como pelo cerceamento dos modos de vida 

ou exposição da população atingida a riscos ambientais. Muitas ações pensadas em caráter emergencial 

perduram há mais de três anos após o rompimento da barragem de fundão. 

A fim de conservar áreas não afetadas pelo desastre da Samarco e de inserir os atingidos na tomada de 

decisão do manejo de rejeitos é imperativo uma mudança de paradigma na condução dos três programas PG009 

– Recuperação da UHE Risoleta Neves, PG023 – Manejo de Rejeitos e PG024 - Sistemas de Contenção de 

Rejeitos. 

Esses programas de manejo de rejeitos devem ter atuação com olhar mais abrangente e responsável, 

considerando que as ações de recuperação influenciam a gestão de água na bacia, cultivo de alimentos e 

produção de energia. A ideia central é planejar ações que vão resolver os desafios do presente sem deixar 
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problemas para o futuro. Por isso, é necessária maior transparência das ações, tornar os dados e informações 

da Fundação Renova totalmente públicos e, mais importante de tudo, considerar os modos de vida e interesses 

dos atingidos como principal norteador das ações de manejo de rejeitos desde o planejamento. 

A seguir são apresentadas as principais recomendações: 

1. Elaboração de estudo de viabilidade de recuperação da UHE Risoleta Neves, que considere cenários que 

variem desde a manutenção do barramento para gerenciamento dos rejeitos, sem geração de energia, 

até intervenções de manejo mínimo dos rejeitos para geração de energia. Deve ser conduzido um estudo 

independente e sem conflito de interesses, pago pela Samarco, supervisionado pela Câmara Técnica de 

Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) e com participação ativa da Comissão de 

Atingidos e da Assessoria Técnica; 

2. Recuperação ambiental da Fazenda Floresta com reconstituição das Áreas de Preservação Permanente; 

3. Recuperação ambiental do lago e entorno com descomissionamento dos setores, com medidas de 

capeamento e controle dos rejeitos acondicionados nos setores do lago da UHE Risoleta Neves; 

4. Reenchimento do lago da UHE Risoleta Neves de modo a permitir o restabelecimento dos modos de vida 

dos atingidos; 

5. Descomissionamento do Dique S4 com desenvolvimento de um plano com projeto de 

descomissionamento definitivo e recuperação do patrimônio histórico e ambiental do distrito de Bento 

Rodrigues; 

6. Descomissionamento dos barramentos de Linhares com desenvolvimento de um plano com projetos de 

descomissionamento definitivo e compensação pelos danos ambientais e sociais e pelas ações 

empreendidas pela Fundação Renova na região; 

7. Compensação pelo volume de rejeitos mantidos no rio. Se o rejeito está em local não licenciado, onde 

a sociedade, por meio do poder público, não forneceu autorização, o responsável deve arcar com o custo 

dos danos causados, sua mitigação e eventuais compensações. É necessário que se faça esta valoração 

e que seja revertida em compensações aos atingidos. 
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2.5 DOSSIÊ DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG032) 

2.5.1 Sumário executivo 

O Dossiê do Abastecimento de Água tem como principal objetivo compilar as ações referentes ao 

abastecimento de água das localidades que tiveram seus Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) afetados 

após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão. Além disso, são abordadas questões mais amplas como 

a segurança hídrica na bacia do Rio Doce, e uma conceituação sobre água bruta e tratada, bem com os usos 

recomendados de acordo com enquadramento das águas superficiais no âmbito das recomendações da 

Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005.   

O documento responde e esclarece, de forma direta, e com base na legislação vigente, sobre as restrições 

e recomendações do consumo humano de água sem qualquer tratamento. Além disso, apresenta uma discussão 

sintética sobre a qualidade da água antes e após o rompimento da barragem, com foco as variações de turbidez 

ao longo da calha do Rio Doce, de forma a constatar violações significativas deste parâmetro após a passagem 

da lama de rejeitos, ao longo de toda calha do rio. 

Com relação à abordagem do abastecimento de água, segundo o TTAC, foi proposto pela Fundação Renova 

o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032), que está estruturado com base nos 

termos da Cláusula nº 171, na qual o principal compromisso é a construção de sistemas alternativos de captação 

e/ou adução, bem como melhorias das estações de tratamento de água (ETAs) para todas as localidades que 

tiveram seus SAA afetados, ou que necessitam de implementação de novos sistemas de captação de águas para 

abastecimento humano. Ao todo, a cláusula cita 24 localidades em 17 municípios. Em uma avaliação em relação 

aos prazos e escopo do TTAC, conclui-se que a Fundação Renova continua em descumprimento ao Parágrafo 

Primeiro da Cláusula 171, bem como Deliberações CIF nºs 04 e 16, principalmente em relação à entrega de 

projetos básicos dos sistemas alternativos de adução e captação, e dos Termos de Compromisso. Atualmente, 

o descumprimento supera mais de 1 ano do prazo estabelecido. 

De forma simples e objetiva, são abordados os limites do atual programa, bem como indicadores para 

melhor acompanhamento e compreensão das ações realizadas, e das que estão em andamento. As maiores 

limitações identificadas são:  

- O programa não aborda a universalização do saneamento básico dos municípios atingidos;  

- O programa não abrange todas as comunidades ribeirinhas que tiveram impacto em seu abastecimento 

de água; 

- Tratativas aos ribeirinhos, que tiveram impactos diretos nos seus sistemas individuais de abastecimento, 

com a mesma estruturação das ações aos sistemas públicos, que possuem gestão de prestadores de 

serviço ou autarquias, ou seja, um universo mais robusto e complexo; 

-  Apesar do foco do programa indicar uma preocupação em diminuir a dependência do Rio Doce, não foi 

sugerida qualquer inciativa para redução de perdas dos SAA ou até mesmo para melhorar a gestão dos 

recursos hídricos.  

Por fim, a Ramboll apresenta recomendações e propostas para repactuação do atual programa, com foco 

no atendimento pleno de água para consumo humano, e melhora significativa na gestão dos recursos hídricos. 

As principais recomendações são: 

- Ampliar assistência a todas as localidades que tiveram impacto no abastecimento de água, 

independentemente de constarem na Cláusula 171; 

- Implantação de subprograma para distinguir as tratativas das localidades que possuem SAA das 

comunidades isoladas (ribeirinhos); 

- Incluir metas para o desenvolvimento de ações para reuso de água e redução de perdas. 
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2.5.2 Introdução 

Este relatório tem como principal objetivo compilar as principais questões referentes ao abastecimento de 

água das localidades que tiveram seus Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) afetados após o rompimento 

da barragem de rejeitos de Fundão, ou que necessitam de implementação de novo sistema de captação de 

águas para abastecimento humano, e, ainda, avaliar o PG032 – Programa de Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água. O documento está estruturado em cinco pontos principais, sendo eles: segurança 

hídrica; abordagem das questões de abastecimento de água segundo TTAC; panorama das ações executadas 

pela Fundação Renova; entraves e questões políticas que envolvem a retomada da captação no Rio Doce; e 

indicadores. Por último, são arroladas recomendações e discussões para contribuição ao caminho da 

repactuação do programa. 

 

2.5.3 Segurança hídrica e universo de atingidos 

2.5.3.1 Introdução e Conceituação 

O termo “segurança hídrica” pode ser definido pela capacidade de uma população garantir acesso 

sustentável à qualidade e quantidade adequadas de água para suprir o bem-estar humano, o 

desenvolvimento socioeconômico, e, ainda, proteger contra a poluição, extremos climáticos e desastres 

relacionados à água, de forma a preservar os ecossistemas.  

Como consequência do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, foram 

liberados rejeitos para jusante que impactaram a bacia do Rio Doce, gerando aporte de sedimentos aos rios de 

jusante, suas várzeas e áreas adjacentes, afetando os usos da água ao longo do Rio Doce. O fluxo de lama 
desceu e invadiu o reservatório da barragem de Santarém, que foi galgada. O primeiro curso d’água impactado 
foi o córrego Santarém, depois o rio Gualaxo do Norte e, na sequência, o Rio Doce, até chegar à foz.  

Figura 2.5-1: Vista aérea foz do Rio Doce, em Linhares/ES, no dia 23/11/2015. 

  

(Fonte: G1 Minas Gerais – créditos: Ricardo Moraes, 2015) 

Dentre os danos aos usos da água, podem ser destacados os seguintes:  

• Abastecimento de Água: Interrupção no fornecimento de água para consumo humano, devido aumento 

significativo da turbidez, sólidos e metais. 

• Geração da Energia Hidrelétrica: quatro UHEs (Candonga, Baguari, Aimorés e Mascarenhas); 

• Atividade Industrial: Com base em dados publicados pela ANA, na calha do Rio Doce, constavam ao 

menos 16 registros de outorgas para usuários industriais.  
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• Irrigação e Pecuária: Segundo a ANA, na época do desastre, o maior número de outorgas para a 

irrigação com captação no rio Doce era no Espírito Santo, com destaque para o município de Linhares. 

Na pecuária, era destaque, a criação de bovinos, com os maiores rebanhos nos municípios de 

Governador Valadares/MG e Colatina/ES, e de suínos, em Governador Valadares/MG.  
• Pesca: Alta mortandade de peixes por asfixia.  
• Balneabilidade e Turismo: As alterações na qualidade da água afetaram negativamente as condições de 

balneabilidade do rio Doce e das praias da região do seu estuário, mais expressivamente em Regência, 

distrito de Linhares/ES.  

Portanto, nesse contexto, consideram-se como “atingidos” todos os usuários dos respectivos usos da água 

mencionados, com especial atenção ao abastecimento para consumo humano, pois a elevada turbidez apresentada 

no Rio Doce após o rompimento, impactou, por diversas vezes, a operação no tratamento das Estações de Tratamento de 

Água (ETAs), e muitas localidades tiveram o fornecimento de água interrompido, de forma parcial e/ou total.  

Figura 2.5-2: Limpeza do decantador ETA Central, SAAE de Governador Valadares/MG  

 

(Fonte: Ramboll, 2018)
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Figura 2.5-3: Universo de Atingidos – Impactos nos principais usos da água. 

 

(Fonte: Ramboll, 2017) 
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Fontes de água para consumo humano 

Existem dois tipos de fontes para o abastecimento de água para o consumo humano, que podem ser 

classificadas como águas superficiais e subterrâneas.  

Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA, as águas superficiais não penetram no solo, acumulam-se 

na superfície, escoam e dão origem a rios, riachos, lagoas e córregos. Por esta razão, elas são consideradas 

uma das principais fontes de abastecimento de água potável do planeta.  

No entanto, águas superficiais podem apresentar variações bruscas na sua qualidade, sobretudo quando 

ocorre a mudança entre períodos de cheia e estiagem, sendo também mais afetáveis por descargas de 

contaminantes, um exemplo disso é o caso do rompimento da barragem de Fundão, onde ocorreu o despejo de 

rejeitos.  

Figura 2.5-4: Captação Superficial SANEAR, ponto de tomada d’água  – rio Doce em Colatina/ES  

 

(Fonte: Ramboll, 2018) 

Os mananciais subterrâneos são formados pelo excedente das águas de chuvas que percorrem camadas 

abaixo da superfície do solo e preenchem os espaços vazios entre as rochas. Essas formações geológicas 

permeáveis são chamadas de aquíferos e são classificadas em três tipos: fraturado, poroso e cárstico. Dessa 

forma, os aquíferos são uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva, e funciona como uma 

espécie de caixa d’água que alimenta os rios (ANA, https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/quantidade-

da-agua/agua-subterranea). Apesar das águas subterrâneas estarem menos vulneráveis que as superficiais, 

podem ser poluídas ou contaminadas quando os poluentes atravessam a porção não saturada do solo.  

Figura 2.5-5: Captação Subterrânea – cavalete do poço em Belo Oriente/MG, área da ETA Cachoeira Escura 

  

(Fonte: Ramboll, 2018) 
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Conceito de água bruta e tratada 

Águas provenientes de mananciais superficiais ou subterrâneos, sem qualquer tipo de tratamento, são 

consideradas impróprias para o consumo humano, em sua maioria, e são denominadas como água bruta. 

Figura 2.5-6: Captação Superficial no rio Doce (água bruta) – Governador Valadares/MG 

  

(Fonte: Ramboll, 2018) 

Segundo a Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, água bruta submetida a processos físicos, químicos ou 

combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade é denominada água tratada ou potável. 

Figura 2.5-7: Água Tratada – Etapa Final ETA Linhares/ES 

  

(Fonte: Ramboll, 2018) 
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Quais os usos indicados para água bruta 

Com base nas discussões anteriores, sobre o conceito de água bruta, quando se aborda sobre os mananciais 

superficiais, segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências, em seu Capitulo II, as águas doces do Território Nacional 

são classificadas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes. 

A referida resolução, em seu Art. 4º, estabelece que as águas doces sejam classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 
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Dessa forma, a mesma resolução indica referências e os limites para os parâmetros físico-químicos e 

biológicos de classificação do manancial, com base na qualidade da água requerida para os usos prioritários dos 

recursos hídricos.  

Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas -IGAM, as águas do Rio Doce não possuem proposta de 

enquadramento aprovada. Contudo, o artigo 42 da Resolução Conama nº 357/2005 e o artigo 37 da Deliberação 

Normativa Conjunta Copam/CERH-MG nº 01/2008 estabelecem: “Enquanto não aprovados os respectivos 

enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2 (...).”. Sendo assim, as águas do rio Doce são 

consideradas Classe 2. 

Vale destacar que não há diferenças entre a Resolução CONAMA n° 357/2005 e a Deliberação Conjunta 

COPAM/CERH-MG n° 01/2008 para os limites para águas de Classe 2. 

Observa-se que, para todas as classes, com exceção da classe V, fica definida destinação de uso 

para abastecimento para consumo humano, no entanto, mesmo para a classe especial (melhor 

qualidade), é recomenda o uso direto sem tratamento (desinfecção).  

É possível beber a água direto do rio, sem tratamento? 

A água consumida pelo homem não pode conter substâncias dissolvidas em níveis tóxicos e nem transportar 

em suspensão microrganismos patogênicos que provocam doenças, portanto, o consumo de água sem qualquer 

tipo de tratamento pode levar a doenças, e consequentemente a morte.  

Cabe alertar que a água pode veicular um elevado número de enfermidades, tornando-se mecanismo de 

transmissão de doenças. Febre Tifoide, Cólera e Hepatite são algumas das doenças que podem ser causadas 

pela água não tratada, um problema sério que afeta a saúde pública. 

 

2.5.3.2 Legislação que regulamenta a água para consumo humano 

No Brasil, por meio da Lei n° 79.367/1977, ficou estabelecido que a competência sobre o controle da 

qualidade da água de consumo humano caberia ao Ministério da Saúde.  

Em junho/2003, foi instituída a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS, do Ministério da Saúde, que 

assumiu as atribuições do Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), anteriormente sob responsabilidade da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, e com isso, passou a vigorar a  Portaria nº 518, de 25/03/2004, que 

estabeleceu os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade do manancial até a rede de distribuição, determinando as ações 

das autoridades de saúde pública para garantir a qualidade da água consumida pela população geral. Em 2011, 

esta foi revogada e passou a valer a Portaria 2.914, que no ano de 2017, o Ministério da Saúde também a 

revogou, e criou o Código do SUS, que abrange o conteúdo normativo da antiga Portaria (2914/11).  

 

Atualmente, ela está incorporada pela PRC (Portaria de Consolidação) n° 5, no Anexo XX, e de 

acordo com a Seção II da Portaria 5/2017, “Do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano e seu Padrão de Potabilidade”, fica sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal controlar as 

análises feitas de acordo com o tipo de abastecimento. 

 

2.5.3.3 Bacia hidrográfica e localidades afetadas pelo rompimento da barragem 

A bacia hidrográfica do Rio Doce possui área de drenagem de 82.300 km², abrange os estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, compreende 225 municípios, cujos territórios estão totais ou parcialmente nela 

inseridos. Estima-se uma população residente de aproximadamente 3,6 milhões de habitantes. Os principais 

tributários do Rio Doce são: Rios Piracicaba, Santo Antônio e Suassuí (margem esquerda) e os Rios Caratinga, 

Manhuaçu e Guandu (margem direita). Forma-se pela junção do Rio Piranga com o Rio do Carmo e é 

compartimentado, segundo características físicas, em alto, médio e baixo Rio Doce. O médio Rio Doce, que 
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abrange a parte oeste e noroeste da bacia, com elevações entre 200 m e 500 m, conta com o Parque Estadual 

do Rio Doce (PERD) e um Distrito Lacustre, ambos de extrema relevância ambiental e ecológica. 

De acordo com dados do IBGE, as maiores cidades ao longo da calha do rio Doce são Governador Valadares, 

Ipatinga, Linhares e Colatina.  

Segundo Agencia Nacional de Águas – ANA, a bacia do Rio Doce possui atualmente, em operação, 10 usinas 

hidrelétricas (UHEs), sendo 4 (quatro) delas localizadas no rio Doce e 6 (seis) em seus afluentes. Há ainda 29 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em operação e outros 148 outros aproveitamentos hidrelétricos na bacia, 

em funcionamento ou em outras fases de implantação, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). 

Após o rompimento da barragem de Fundão, o fluxo de lama desceu e invadiu o reservatório da barragem 

de Santarém, que foi galgada. O primeiro curso d’água impactado foi o córrego Santarém, depois o rio Gualaxo 

do Norte e, na sequência, o Rio Doce, até chegar à foz. Através do Rio Doce, os rejeitos foram carreados até o 

Oceano Atlântico, chegando ao município de Linhares, no estado do Espírito Santo, 16 dias posteriores ao 

rompimento, que impactaram um total de 663,2 km de corpos hídricos.  

A Figura 2.5-8 apresentada a seguir mostra a bacia hidrográfica do Rio Doce, a localização dos 

municípios, comunidades e rios identificados no caminho percorrido pela lama. 
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Figura 2.5-8: Localização das comunidades ao longo do Rio Doce.  
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Segundo registros na época do rompimento da barragem, 12 municípios que captavam água diretamente 

no Rio Doce tiveram interrupção total ou parcial do abastecimento de água, entre eles são citados os seguintes: 

Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Resplendor, Itueta e Aimorés, em Minas Gerais e; Baixo 

Guandu, Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Além disso, baseando-se em dados divulgados pela ANA, 143 

captações de água que possuíam outorga podem ter sido impactadas, sendo 88 para fins industriais, 46 para 

fins de irrigação, 3 para criação de animais, e 6 para outros usos. Com base em estimativa realizada pelo 

IBAMA, na época, 420.000 pessoas foram afetadas com a interrupção no fornecimento de água potável, no 

entanto, uma análise mais aprofundada conduzida pela Ramboll identificou que mais de 600.000 pessoas eram 

abastecidas pelo Rio Doce, e tiveram interrupção temporária após a passagem da lama.  

A figura a seguir apresenta o número de habitantes por localidades e respectiva localização. 

Figura 2.5-9: Número de habitantes por localidade. 
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Grande parte do volume de rejeitos que se depositou no leito e áreas adjacentes dos rios é composta de 

granulometria fina, que facilmente pode ser transportada pela força das águas, tanto pela enxurrada de chuvas 

nos depósitos localizados fora do leito dos rios, quanto pelo fluxo de água dos rios, aumentando a turbidez das 

águas.  A elevada turbidez apresentada no Rio Doce após o rompimento impactou a operação no tratamento 

das Estações de Tratamento de Água (ETAs) que utilizam como fonte a água bruta do rio. Cabe salientar que o 

abastecimento de água para consumo humano pode voltar a ser afetado em condições de novos eventos de 

aumento de turbidez acima da capacidade de tratamento das ETAs, que podem ser causados pela ressuspensão 

dos rejeitos que se encontram no leito dos rios e várzeas, principalmente durante o período chuvoso.  

Conforme o relatório parcial do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas 

pelo Rompimento da Barragem de Fundão, elaborado pela AMBIOS (2018), a passagem da pluma de sedimentos 

durou aproximadamente 5 dias, mas o tempo durante o qual os níveis de turbidez ficaram acima de 1.000 

Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT), em cada trecho, foi superior a 30 dias. 

Segundo o Climatempo, o período que apresenta maiores níveis de precipitações na região afetada pelo 

rompimento da barragem é de outubro a março/abril. Considerando o Plano de Ação para Período Chuvoso, 

elaborado pela Fundação Renova, em suas versões 2016/2017 e 2018/2019, maiores volumes de chuva trazem, 

como consequências principais, alterações quali-quantitativas significativas nos corpos hídricos, e os seguintes 

riscos: 

i) Risco de desabastecimento de água;  

ii) Risco às atividades de dessedentação animal;  

iii) Risco aos peixes; e  

iv) Risco de cheias. 

 

Cabe salientar que os impactos gerados pelos rejeitos remanescentes na Bacia do Rio Doce não se limitaram 

aos danos identificados nos dias ou meses subsequentes ao desastre. Com relação à qualidade da água bruta, 

é importante destacar que, apesar da tendência de retorno às condições anteriores, as alterações causadas aos 

ecossistemas aquáticos deixaram um passivo significativo nos cursos d’água atingidos.  

 

Qualidade da água do Rio Doce antes e após o rompimento 

Antes do desastre, o Rio Doce já apresentava situação crítica de degradação, como a proliferação de peixes 

de espécies exóticas, descarte ilegal de material poluente, pesca predatória e assoreamentos, que o colocavam 

como um rio em estado de alerta. 

Por outro lado, o material do rejeito, segundo informação do site da Samarco, era composto por minério 

de ferro, areia e água. O resíduo foi classificado como não perigoso e não inerte para ferro e manganês conforme 

NBR 10.004. (IBAMA, 2015). No entanto, segundo monitoramento emergencial realizado pelo IGAM e o IEMA, 

foram encontrados, após o desastre, concentração acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA nº 

357/2005 de metais como arsênio, cádmio, chumbo, cobre dissolvido, cromo, mercúrio e níquel. Considerando 

a natureza dos rejeitos, após o rompimento da barragem, eram esperadas alterações na turbidez, nas 

concentrações de ferro dissolvido, manganês total e dos sólidos na água dos corpos hídricos diretamente 

afetados. 

Para uma avaliação sucinta, em relação a um comparativo de qualidade da água do Rio Doce, antes e após 

o rompimento da barragem, o mapa a seguir indica todos os pontos do monitoramento executado pelo IGAM, 

desde de 1997 até 2018, que apresentaram resultados de turbidez acima de 1000 UNT.  
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Figura 2.5-10: Indicação dos pontos do PMQQS com violação de valores de turbidez previstos na Resolução Conama 357/2005.  
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Pode-se observar que o número de pontos que registraram turbidez acima de 1000 NTU, após desastre, é 

muito superior em relação ao período pré-desastre, e as violações são encontradas ao longo de toda calha do 

rio. 

Segundo o encarte da ANA, de 2015, em Governador Valadares, onde se concentra a maior população 

abastecida pelo Rio Doce, o IGAM detectou turbidez de 51 mil UNT no dia 10/11/2015. O relatório da CPRM foi 

possível verificar valores de quase 120 mil UNT em trecho situado a mais de 350 km distante do local do 

rompimento. Em Colatina, onde também um grande número de habitantes depende da água do Rio Doce para 

o abastecimento público, os dados no relatório da CPRM apontam um pico de turbidez de 6.740 UNT. 

 

Quais os problemas gerados nos sistemas de abastecimento de água após o rompimento 

Segundo a Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, um sistema de abastecimento de água (SAA) para consumo 

humano é uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona 

de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por 

meio de rede de distribuição. 

Portanto, considera-se que um SAA é composto minimamente composto por: 1-Captação; 2-Adutora de 

Água Bruta; 3-Estação de Tratamento de Água (ETA); 4-Adutora de Água Tratada; 5-Reservatório; 6-Rede de 

Distribuição; 
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Ilustração de um SAA (Fonte: COPASA /Adaptado Ramboll) 
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Durante a passagem da pluma de sedimentos, foram observadas elevações significativas nas concentrações 

de metais pesados, absorvidos aos sedimentos finos. Esses micropoluentes inorgânicos são pouco solúveis na 

água, sendo sua solubilidade dependente do pH e do potencial de oxirredução do ambiente aquático. Cabe 

destacar que muitos destes metais são prejudiciais à saúde humana, mesmo quando ingeridos em pequenas 

concentrações, e, quando presentes na água, podem inviabilizar o abastecimento público, uma vez que o 

tratamento do tipo convencional não os remove eficientemente. 

Quando o tratamento não é suficiente para a remoção dos contaminantes, a água pode apresentar 

alterações relacionadas ao sabor, cor e odor. Como exemplo, o excesso de ferro e manganês na água distribuída 

pode trazer prejuízos para determinados processos industriais, manchar roupas e utensílios domésticos, causar 

depósitos e incrustações nos sistemas de distribuição e favorecer o aparecimento de bactérias ferruginosas. 

As alterações da qualidade da água bruta trouxeram, inicialmente, problemas para os SAA de algumas 

localidades, nas captações, devido ao excesso de sedimentos que causaram danos aos canais de tomada d’água 

e sistemas de bombas. Além disso, para o tratamento da água, foi necessário maior gasto de produtos químicos, 

como o emprego de floculantes especiais, e maior frequência de limpeza dos filtros e decantadores, que 

provocaram a ocorrência de paralisações imprevisíveis. Ainda com relação ao tratamento, a principal 

modificação foi a adição de tanino para sedimentação de altas concentrações de sólidos. 

 

2.5.3.4 Atividades de mineração e o risco associado à segurança hídrica  

O Estado de Minas Gerais é conhecido pela grande atuação em mineração, e nesse contexto está 

diretamente exposto a desastres relacionados com a gestão de obras hidráulicas, em especial aos riscos de 

rompimento de barragem de rejeitos. Para gestão do rejeito das minas, uma das soluções mais usuais no Brasil 

é a construção desses reservatórios para disposição, e a maior preocupação com relação à segurança é o 

acúmulo de água, que aumenta o risco de rompimento.  

A gestão de risco dessas barragens é um dos principais problemas ambientais em Minas Gerais devido ao 

grande número de barragens e ao risco de rompimento e dano à jusante das mesmas.  

O padrão dos diferentes usos do solo na bacia hidrográfica do Rio Doce caracteriza-se pela maior ocorrência 

da atividade de mineração nas cabeceiras dos rios formadores da bacia. Segundo a ANA, as lavras de ferro e 

minério de ferro se concentram, de modo geral, nas cabeceiras do Rio Piracicaba, um dos principais afluentes 

do Doce, e em parte das cabeceiras do Rio do Carmo. 

As minas de ferro da região operam à base de elevado grau de mecanização e equipamentos pesados, 

sendo empreendimentos de grandes empresas. As duas principais mineradoras que atuam na bacia são a Vale 

e a Samarco Mineração, as duas maiores produtoras de minério de ferro do país. Os cursos d’água da bacia do 

Rio Doce funcionam como canais receptores, transportadores e autodepuradores dos rejeitos e efluentes 

produzidos por essas atividades econômicas. 

O mapa a seguir apresenta a localização das barragens existentes na bacia do Rio Doce e respectiva 

classificação de risco, segundo a Agencia Nacional de Mineração (ANM). 
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Figura 2.5-11: Classificação das barragens de mineração na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  
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2.5.4 Abordagem do abastecimento de água segundo o TTAC  

Em resposta imediata ao desastre, em 30/11/2015, representantes da União e dos Estados de Minas Gerais 

e Espirito Santo, ajuizaram a ACP (Ação Civil Pública) nº 0069758-61.2015.4.01.3400, que tramita na 12ª Vara 

Federal de Minas Gerais, chamada “ação principal” do caso. Em virtude da ACP mencionada, a Samarco, a Vale 

e a BHP Billiton manifestaram interesse em celebrar um acordo a fim de reparar ou compensar impactos 

socioambientais e socioeconômicos decorrentes do desastre. Em 02/03/2016, como resultado da ACP 

“principal”, foi firmado o TTAC (Termo de Transação de Ajustamento de Conduta) entre a União, Estados e 

agências licenciadoras e regulatórias (em nível Federal e Estadual) juntamente com as referidas empresas 

(Ramboll, 2017). 

O TTAC considerou que a gestão das ações previstas deve ser centralizada em uma fundação privada e 

sem fins lucrativos, por isso foi criada a Fundação Renova em 30 de junho de 2016. No TTAC também são 

previstas as áreas de abrangência e alguns prazos das ações reparatórias e compensatórias a serem 

endereçadas pela Fundação Renova (por meio dos 42 programas). Os programas em curso derivam do TTAC e 

se limitam ao atendimento das cláusulas ali dispostas (Ramboll, 2017). 

Dentre os 42 programas previstos no TTAC, o PG032 – Programa de Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água é o que trata das ações referente ao abastecimento de água para consumo humano, 

segundo o TTAC, para as localidades que foram consideradas atingidas. 

 

2.5.4.1 Estrutura do PG032 – Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água  

Este programa é estruturado com base nos termos da Cláusula nº 171 do TTAC, na qual a Fundação 

Renova tem como compromisso principal a construção de sistemas alternativos de captação e/ou 

adução, bem como melhorias das estações de tratamento de água para todas as localidades que 

tiveram seus Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) afetados, ou que necessitam de implementação 

de novos sistemas de captação de águas para abastecimento humano. No TTAC, foram identificadas 24 

localidades, em 17 municípios. A figura a seguir indica as localidades e respectivas operadoras dos SAA. 

Figura 2.5-12: Mapa de localidades abrangidas pelo programa e respectivas operadoras dos SAA 
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Em linhas gerais, o objetivo do programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando 

à redução de dependência relativa ao Rio Doce, e promover melhorias referentes ao tratamento de água para 

abastecimento, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório.  

Como objetivo específico, o programa visa: 

• Reduzir em 30% a dependência de abastecimento do Rio Doce como medida reparatória.  

• Para os municípios com mais de 100.000 habitantes, a redução da dependência de abastecimento 

direto do Rio Doce poderá ser de até 50%, sendo os valores incorridos em decorrência do que 

exceder o percentual de 30% considerados como medida compensatória. 

• Viabilizar o abastecimento de água tratada, por meio de melhorias em Estações de Tratamento de 

Água (ETAs) conforme os padrões de qualidade adequados para fins de abastecimento público. 

O parágrafo primeiro da cláusula 171 do TTAC estabelece a inclusão de levantamentos de campo 

(diagnósticos), estudos de concepção e projetos básicos, e que os mesmos deveriam ser desenvolvidos em 

até 2 (dois) anos, a contar da data da assinatura do Acordo (março/2016). A partir destas atividades, as 

obras necessárias deverão ser concluídas num prazo de 3 (três) anos.  

Posteriormente à assinatura do TTAC, através das Deliberações CIF nº 04 e 16, datadas de junho e 

agosto/2016, respectivamente, fica instituído a apresentação de documentos que formalizem a concordância 

dos prestadores de serviços de abastecimento de água e das prefeituras sobre as alternativas de 

abastecimento a serem implantadas ou em implantação pela Samarco, ou seja, apresentação de “Termos de 

Compromissos” assinados pelos operadores e prefeituras, até março/2018, explicitando a 

concordância com as soluções e sistemas propostos nos projetos, e, ainda, declarando que, após 

implantação, irão assumir a responsabilidade em operá-los e mantê-los funcionais. Ambas deliberações 

requerem, ainda, à Samarco, o desenvolvimento de estudos técnicos contendo avaliação dos mananciais 

superficiais e subterrâneos, sob a ótica da oferta hídrica, de forma a direcionar/subsidiar o desenvolvimento 

dos projetos de captações alternativas. 

A Deliberação CIF nº16, datada de 18/08/2016, requereu à Fundação Renova a elaboração e 

apresentação em 30 dias de um Plano de Ação para período chuvoso.   

Por meio da Deliberação CIF nº 33, de 24/11/2016, o Comitê Interfederativo estabeleceu que a Fundação 

Renova apresente relatórios mensais sobre as ações e melhoria dos sistemas de abastecimento de 

água e das captações alternativas. Além do relatório mensal, o CIF solicitou revisões/complementações ao 

Plano de Ação para o período chuvoso 2016/2017, que foi elaborado e apresentado pela Fundação em 

25/10/2016. 

Em consonância com a Cláusula 171 do TTAC, os elementos apresentados nas Deliberações CIF nºs 16 e 

33 e Notas Técnicas da CT-SHQA nº 03 e 06, o Comitê Interfederativo, em 23/08/2017, através da Deliberação 

CIF nº 98, solicitou à Fundação Renova uma atualização do Plano de Ação para período chuvoso em 30 

dias, incluindo as soluções para melhoria dos sistemas de abastecimento dos municípios de Baixo 

Guando e Governador Valadares.  

Em novembro/2017, por meio das Deliberação CIF nºs 123 e 124, foram apresentadas, 

respectivamente, novas considerações sobre a elaboração de estudos técnicos para avaliação da oferta hídrica 

dos mananciais superficiais e subterrâneos, e sobre o Plano de Ação para Período Chuvoso. 

A Deliberação CIF nº 185 de 31/07/2018, que estabelece que a Fundação Renova apresente “Termo de 

entrega e recebimento”, assinado pelos prestadores de serviços dos SAA e pelos municípios, referentes à 

conclusão de obras de captações alternativas, adução, e melhorias nos sistemas. Além disso, como forma de 

garantia das melhorias, a Fundação Renova deverá apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento 

durante o período de 1 ano, após conclusão das obras, bem como realizar operação assistida por 3 meses após 

a entrega, e apresentar relatórios quinzenais. Foram deliberadas, também, a apresentação de um cronograma 

detalhado, bem o desenvolvimento e apresentação de um plano de aceleração, visando agilizar a implementação 

das ações previstas para o Programa. 
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Tabela 2.5-1: Estrutura e Ações integrantes do programa no definidas pelo TTAC (cláusula 171) e deliberações CIF 

 

Linha do 
Tempo 

1 ano após rompimento da barragem 2 anos após rompimento da barragem 

mar/16 jun/16 ago/16 nov/16 ago/17 nov/17 nov/17 jul/18 

Instrumento TTAC - CLÁUSULA 171 
Deliberação  

CIF nº04 
Deliberação  

CIF nº16 
Deliberação  

CIF nº33 
Deliberação  

CIF nº98 
Deliberação  

CIF nº123 
Deliberação  

CIF nº124 
Deliberação CIF nº185 

Abrangência  
17 municípios  

(24 Localidades) 
Não altera Não Altera Não Altera 

Não altera, 
mas destaca 
as Sedes de 

Baixo 
Guandu e 

Governador 
Valadares 

Não altera Não altera Não altera 

Objetivo Geral 
Construção de Sist. 

Alternativos de Cap. 
Melhorias ETAs 

Construção de Sist. Alternativos de 
Cap. 

Melhorias ETAs 

Definições e 
recomendações 
complementares 
sobre o Programa 

Construção de 
Sist. 

Alternativos 
de Cap. 

Melhorias 
ETAs 

Garantir 
abastecimento de água 

as localidades  

Garantir 
abasteciment
o de água as 
localidades  

Garantir 
abasteciment
o de água as 
localidades  

Construção de Sist. 
Alternativos de 

Cap. 
Melhorias ETAs 

Garantir 
abastecime
nto de água 

as 
localidades  

Construção de 
Sist. 

Alternativos de 
Cap. 

Melhorias 
ETAs 

Garantir 
abastecime
nto de água 

as 
localidades  

Construção de Sist. Alternativos de Cap. 
Melhorias ETAs 

Objetivo 
Especifico  

Redução 30% e 50% 
dependência do Rio 

Doce 

Concordância das 
prefeituras e 

operadoras dos 
SAA das soluções 

propostas nos 
projetos 

Desenvolvime
nto de Estudo 

de Oferta 
Hídrica 

Concordância das 
prefeituras e 

operadoras dos 
SAA das soluções 

propostas nos 
projetos 

Diretrizes 
para o 

Desenvolvime
nto do Estudo 

de Oferta 
Hídrica 

Providencias ações 
para o abastecimento 
de água para consumo 

humano onde a 
qualidade da água 

bruta não seja possível 
pelas ETAs existentes 
até a implantação das 

melhorias e/ou 
sistemas alternativos 

Desenvolvime
nto de Plano 
de Ação para 

Período 
Chuvoso 

2016/2017 

Revisão, 
complementa

ção e 
implementaçã
o do Plano de 

Ação para 
Período 
Chuvoso 

2016/2017 

Apresentar 
mensalmente 

relatório dobre as 
ações do Programa 

Atualização 
do Plano de 
Ação para 
Período 
Chuvoso 

2017/2018 

Aprova e 
solicita 

revisões e 
complementaç
ões do Estudo 

de Oferta 
Hídrica 

Implantaçã
o imediata 
das ações; 
Aprova e 
solicita 

ajustes no 
Plano de 

Ação para 
Período 
Chuvoso 

2017/2018 

Cronogra
ma 

Detalhad
o 

Agilizar a 
Implementa

ção das 
Ações 

previstas 
para o 

Programa 

Evidenciar 
as 

entregas e 
o 

cumprime
nto da 

Clausula 
do TTAC 

garantia de 
Funcionalidade 

dos sistemas 
após a obra 

Prazo 
Projetos (mar/18) 

Obras (mar/21) 
* Mar/18 * Mar/18 * Mar/18 * Mar/18 Sem definição 18/09/2016 Sem definição 

Mensal até 
encerramento do 

programa 
23/09/2017 20/12/2017 10/12/2017 

10/08/20
18 

18/09/2018 *Mar/21  
1 ano após 

entrega 

Produto 
Projetos e Obras 

concluídas 
Termo de 

Compromisso 

Relatório do 
estudo de 

oferta hídrica 

Termo de 
Compromisso 

Relatório do 
estudo de 

oferta hídrica 

Abastecimento 
Emergencial 

Relatório 
Plano de 

Ações 
Emergenciais 

no Período 
Chuvoso 

2016/2017 

Implementaçã
o das ações e 

Revisão do 
Relatório do 

Plano de 
Ações 

Emergenciais 
no Período 

Chuvoso 

Relatório Mensal  i) 
e ii) 

Relatório 
Plano de 

Ações 
Emergenciai

s no 
Período 
Chuvoso 

2017/2018 

Relatório 
Revisado do 
estudo de 

oferta hídrica 

Relatório 
Consolidado 
do Plano de 

Ações 
Emergenciai

s no 
Período 
Chuvoso 

2017/2018 

Cronogra
ma 

Detalhad
o 

Plano de 
Aceleração 

termos de 
Entrega e 

Recebimen
to  

Relatórios 
Trimestrais de 
Acompanhame
nto 

 

Atualmente, os projetos não foram concluídos, ao menos para 9 localidades não foram entregues os projetos, o atraso já ultrapassa mais de um ano do estabelecido pelo TTAC, e, em dezembro de 2018, através da 

Deliberação CIF nº 258,  a Fundação Renova foi notificada pelo descumprimento da Clausula 171. Além dos projetos que não foram entregues, falta o atendimento às deliberações CIF nº 04 e nº 16, com relação aos 

Termos de Compromisso.
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2.5.4.2 Orçamento 

O custo total inicial estimado para o Programa até 2021 era de R$ 206,6 milhões, segundo o Relatório 

Definição do Programa (PG-032 – Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água – Sistemas Alternativos de 

Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de Água), elaborado pela Fundação Renova, datado 

de novembro/2017 com revisão em dezembro/2017. A distribuição dos recursos proposta para o programa era: 

R$163,6 milhões para captações alternativas e R$ 43 milhões para melhorias dos sistemas de 

tratamento de água. 

Tabela 2.5-2: Cronograma e orçamento previsto para a execução do programa PG032 

 

Fonte: Fundação Renova, Definição do Programa – PG032. Revisão de dezembro/2017. 

Conforme apresentado pela  Fundação Renova no orçamento 2019, versão 03, de 19/10/2018, o orçamento 

do programa teve um desvio de 54%, com acréscimos da ordem de R$ 100 milhões em relação à previsão 

inicial. No gráfico a seguir, é possível identificar a distribuição dos valores e a comparação entre as três versões 

já apresentadas pela Fundação. 

Figura 2.5-13: Gráfico de variação do orçamento para o programa PG-032. 

 

Fonte: preparado pela Ramboll com dados fornecidos pela Fundação Renova. 

A distribuição atual dos recursos para o programa pode ser interpretada da seguinte forma: 

- 52% para ações de abastecimento de água para o município de Governador Valadares; 

- 22% para ações de abastecimento às demais localidades; 

- 13% para abastecimento por caminhão pipa; 

- 13% para estudos e custos matriciais. 
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Segundo o Planejamento e Orçamento Anual Exercício 2019, a previsão de desembolso para o ano de 2019 

é R$ 129,2 milhões, o que representará 41% do orçamento total do Programa. 

 

2.5.4.3 Abastecimento Emergencial 

No âmbito de medidas para o restabelecimento imediato do abastecimento de água potável, foram 

realizadas ações de caráter emergencial, na época, logo após o desastre, com o objetivo de garantir o 

fornecimento de água para população atingida. O quadro a seguir apresenta todas as ações implantadas na 

época e o status atual em relação às ações emergenciais para o abastecimento de água das localidades 

abrangidas pelo programa. 
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Tabela 2.5-3: Status das ações emergenciais. 

MUNICÍPIO LOCALIDADE 
População 
Atendida 

Ações Emergenciais 

Implantadas após o desastre 
Mantidas 

atualmente 

Aimorés 
Santo Antônio, do 
Rio Doce (Mauá) 

1.500 
Uso de caminhão pipa. São utilizados hidrantes em 2 pontos da 
sede do município. 

Sim 

Alpercata Sede 9.400 
Sistema provisório para captação no Rio Doce, devido obstrução do 
antigo canal de tomada d'água, e instalação de mais uma bomba. 

Sim 

Baixo Guandu 

Sede 30.700 
O SAAE adaptou uma antiga estrutura (da década de 70 - 
reservatório de UHE no rio Guandu) para captar água. 

Sim 

Mascarenhas 990 
O abastecimento da ETA é realizado por meio de caminhões pipa, 
que levam água tratada da ETA da SEDE para Mascarenhas. 

Sim 

Barra Longa 

Barreto 90 
Caminhões pipa começaram a atender o distrito com água tratada 
proveniente da ETA da sede de Barra Longa.  

Não 

Gesteira 113 
A Samarco recuperou um poço existente e a demanda da localidade 
passou a ser atendida pelo mesmo; 

Não 

Belo Oriente 
Perpétuo Socorro 

(Cachoeira Escura) 
9.000 Uso de caminhão pipa Não 

Colatina Sede 102.000 Uso de caminhão pipa Não 

Galileia Sede 8.100 

Como medida emergencial, foram perfurados poços próximos à ETA 

e ainda dois caminhões pipa complementavam o volume necessário 

para abastecimento, trazendo água tratada do município de 
Conselheiro Pena. 

Não 

Governador 
Valadares 

Sede 282.000 
O abastecimento emergencial foi realizado utilizando caminhões 
pipa para transporte de água bruta até as ETAs da localidade. 

Não 

São Vitor 655 
Inicialmente o abastecimento emergencial foi realizado por 

caminhões pipa com água tratada provenientes do município de 
Ipatinga. 

Não 

Itueta Sede 4.263 
Desde novembro de 2015 a ETA é abastecida com água de 
caminhão pipa 

Sim 

Linhares Sede 136.600 
Não foram encontradas informações quanto às medidas tomadas 
para o abastecimento em caráter emergencial da localidade. 

Não 

Linhares Regência 2.200 
O antigo poço foi retomado e um sistema de tratamento avançado 

foi implantado por poucos meses, além disso o abastecimento foi 
suprido por caminhão pipa com água tratada da Sede do município. 

Sim 

Mariana Pedras 1656 Uso de caminhão pipa Não 

Marilândia Boninsegna  Uso de caminhão pipa Sim 

Periquito Pedra Corrida 1.421 
Inicialmente a localidade foi abastecida por caminhões pipa. 
Posteriormente, perfurou-se um poço profundo. 

Não 

Resplendor Sede 19.962 
Desde de novembro de 2015 a elevatória de água bruta que recebia 

água captada no rio Doce, passou a ser abastecida por caminhão 
pipa 

Sim 

Santana do 
Paraíso 

Ipaba do Paraíso 1.274 Uso de caminhão pipa Sim 

Tumiritinga 

Sede 6.600 

O abastecimento emergencial foi feito a partir de um poço 

existente, pertencente à COPASA, localizado junto à ETA. A conexão 

deste poço à adutora de água bruta foi feita utilizando tubulação 
flexível. 

Não 

São Tomé do Rio 
Doce 

120 Uso de caminhão pipa Não 

 

Conforme quadro acima, 52% das localidades abrangidas pelo programa ainda continuam com a 

dependência de ações emergenciais, atingindo ao todo mais de 70.000 habitantes. Das ações, 83% representam 

transporte de água por caminhão pipa. As ações atuais são identificadas da seguinte forma: 

- 34% (24.425 habitantes) dependem de caminhão pipa para suprimento de água bruta; 

- 9% (6.519 habitantes) dependem de caminhão pipa para suprimento de água tratada; 

- 57 % (40.100 habitantes) dependem de estruturas provisórias para captação de água bruta. 
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Figura 2.5-14: Gráfico panorama das ações emergências. 

 

Fonte: preparado pela Ramboll com base em vistorias de campo. 

Figura 2.5-15: Registro fotográfico ações emergencias 
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2.5.4.4 Captações Alternativas  

De acordo com a cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), os municípios 

que tiveram seu abastecimento de água afetado pelo rompimento da barragem devem ser contemplados com 

novos sistemas de abastecimento de água alternativos ao Rio Doce (e demais corpos hídricos afetados 

pelo acidente). 

O parágrafo primeiro do referido TTAC estabelece, ainda, que o programa deva incluir os 

levantamentos de campo (diagnósticos), estudos de concepção e projetos básicos, e os mesmos 

deverão ser desenvolvidos em até 2 (dois) anos, a contar da data da assinatura deste acordo 

(março/2016). A partir destas atividades, as obras necessárias deverão ser concluídas num prazo de 3 (três) 

anos. 

A Tabela a seguir apresenta as localidades afetadas, abrangidas pelo PG032, a vazão de referência para 

cada localidade, a respectiva redução percentual necessária da captação no Rio Doce, conforme o TTAC, e a 

vazão meta, calculada com base na vazão de referência e na redução estipulada. 

Tabela 2.5-4: Localidades afetadas e abrangidas pelo Programa PG032, conforme TTAC. 

Município  Localidade  
Demanda de 

abastecimento 
(l/s) 

Percentual 
redução - TTAC 

(%) 

Vazão/ meta  
(l/s) 

Aimorés  
Santo Antônio, do Rio 

Doce (Mauá)  
6 30 1,8 

Alpercata  Sede  23,72 30 7,12 

Baixo Guandu  Sede  140 30 42 

Baixo Guandu  Mascarenhas  6 30 1,8 

Barra Longa  Barreto  4 30 1,2 

Barra Longa  Gesteira  4 30 1,2 

Belo Oriente  
Perpétuo Socorro 

(Cachoeira Escura)  
40 30 12 

Colatina  Sede  384 50 192 

Fernandes Tourinho  Senhora da Penha  4 30 1,2 

Galileia  Sede  23,63 30 7,09 

Governador Valadares  Sede  1.343 67 900 

Governador Valadares  São Vitor  6 30 1,8 

Itueta  Sede  17,16 30 5,15 

Linhares  Sede  400 50 200 

Linhares  Regência  20 30 6 

Mariana  Camargos  4 30 1,2 

Mariana  Paracatu de Baixo  4 30 1,2 

Mariana  Pedras  4 30 1,2 

Marilândia  Boninsegna  4 30 1,2 

Periquito  Pedra Corrida  11 30 3,3 

Resplendor  Sede  60 30 18 

Santana do Paraíso  Ipaba do Paraíso  4 30 1,2 

Tumiritinga  Sede  19 30 5,7 

Tumiritinga  São Tomé do Rio Doce  5 30 1,5 

Fonte: PG-32 -Definição do Programa – Etapa 3 (Fundação Renova, 2017)  
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2.5.4.5 Melhorias nas ETAs 

Em consonância com a Cláusula 171 do TTAC, um dos principais objetivos do programa é promover 

melhorias referentes aos tratamentos de água para abastecimento, por meio de medidas de cunhos reparatório 

e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seu sistema de abastecimento público inviabilizado 

temporariamente. Portanto, uma das formas de cumprir o objetivo do programa é viabilizar o abastecimento 

de água tratada, por meio de melhorias em ETAs conforme os padrões de qualidade adequados para fins de 

abastecimento público. O primeiro passo para implantação de melhorias é o desenvolvimento de diagnóstico e 

respectivo aceite ou concordância por parte dos operadores dos SAA e prefeituras.  

 

2.5.4.6 Limitações do Programa  

O PG032 não aborda a universalização do saneamento básico dos municípios atingidos pelo desastre, 

conforme preconizado na Lei Nº 11.445 de 05/01/07. Ademais, a universalização é fundamental tanto para 

assegurar a recuperação ambiental integral da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, como para garantir a restauração 

dos direitos humanos da população atingida.  

Existe um equívoco com relação ao escopo e área de abrangência do programa, visto que o mesmo aborda 

as mesmas diretrizes e tratativas para localidades que possuem SAA operado por concessão e SAAEs e 

ribeirinhos (sistemas individuais de abastecimento), e nesse sentido a dificuldade de atendimento é certa. Além 

disso, o programa não abrange todas as comunidades ribeirinhas que tiveram dano em seu abastecimento de 

água, mesmo sendo sistemas independentes e sem a operação pela prefeitura ou prestadores de serviços. 

Apesar do foco do programa indicar a preocupação em buscar fontes alternativas ao Rio Doce para 

abastecimento, de forma a diminuir a dependência do mesmo, não foi sugerido qualquer inciativa quanto a 

ações relacionadas à redução de perdas ou gestão dos recursos hídricos.  

As questões relacionadas a reuso não foram citadas em nenhum momento, de forma que os recursos e 

aportes que serão destinados as captações alternativas e melhorias nas ETAs não incentivam qualquer prática 

de redução de exploração dos mananciais. Entende-se que as localidades mais estruturadas, como Governador 

Valadares, Colatina e Linhares, são fundamentais para esse tipo de discussão. 

Não foi estabelecida uma linha de discussão, dentro do programa, com metas para atendimento via ações 

emergenciais, de forma permitir que, após 3 anos do desastre, mais de 70.000 habitantes ainda são atendidos 

por ações emergenciais, sendo elas, em geral, uso de caminhão pipa. 

 

O programa se limita às localidades indicadas e reconhecidas pelo TTAC (Cláusula 171), no entanto, 

diversas localidades vêm sendo atendidas de forma independente, sem um respaldo técnico e processos 

estruturados, principalmente sobre gestão e acompanhamento da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e 

Qualidade da Água (CT-SHQA).  

 

2.5.4.7  O Que a Fundação Renova fez até o momento? 

Conforme discutido anteriormente, o PG032, tem como objetivo principal implantar alternativas de 

captação e adução de água, visando à redução de dependência relativa ao Rio Doce, e promover melhorias 

referentes ao tratamento de água para abastecimento, por meio de medidas de cunhos reparatório e 

compensatório. A seguir, trataremos das captações alternativas e melhorias nas ETAs. 

 

2.5.4.7.1 Captações Alternativas 

Para subsidiar o desenvolvimento e a implantações de captações alternativas de forma sustentável e 

coerente, quanto à oferta hídrica, e frente à demanda de população para cada localidade, a Fundação Renova 

deu início a um “Estudo de Segurança Hídrica” no final do ano de 2016, que foi concluído em fevereiro/2018. 

Nesse sentido, cabe observar que muitas das ações implementadas foram iniciadas antes da conclusão do 
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referido estudo, e ainda, para algumas localidades, como é o caso de Alpercata, apesar da alternativa mais 

indicada, no estudo, ter sido captação de água subterrânea, todas as tentativas de implantação da mesma não 

obtiveram sucesso. A seguir, apresenta-se um panorama geral do atendimento das metas do TTAC em relação 

às vazões por localidade. 

A Figura 2.5-16. a seguir apresenta um panorama das verificações das metas referentes às captações 

alternativas, conforme metas e referências estabelecidas na Cláusula 171 do TTAC, com o objetivo de reduzir a 

dependência de abastecimento do Rio Doce como medida reparatória. A metodologia adotada pela Ramboll para 

avaliação das captações alternativas foi a confirmação das informações reportadas mensalmente pela Fundação 

Renova, bem como a manifestação de algumas operadoras do SAA quanto ao aceite e condições operacionais. 

A Ramboll considera, ainda, que além das anuências pelas operadoras quanto às alternativas, é pertinente uma 

análise conjunta dos seguintes aspectos:  

- Q-Outorga: Vazão de Outorga (vazão do pedido e da outorga obtida, além de análise dos testes de 

bombeamento para captação de água subterrânea); 

- Q-Infra: Vazão de Infraestrutura (vazão do sistema de bombeamento instalado, e/ou adutora 

implantada); 

- Q-Qualidade: Qualidade da água bruta (considera-se água bruta adequada ao tratamento existente, 

ou em condições onde demanda um tratamento específico, sendo este avaliado por projeto e/ou 

implantação de ETA dedicada). 
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Figura 2.5-16: Panorama da capacidade de atendimento das fontes alternativas em relação à meta de redução estabelecida 
pelo TTAC. 

 

(Fonte: Ramboll, 2018) 

Nota-se que, das 24 localidades abrangidas pelo programa, apenas 10 atingiram ou superaram a meta 

de redução estabelecida pelo TTAC (42% do total), e somente 5 estão concluídas e aptas a operar. As 

localidades que não aparecem na figura, acima, estão com redução de 0%, sendo elas: Aimorés (Santo 

Antônio do Rio Doce), Alpercata, Baixo Guandu (Sede e Mascarenhas), Barra Longa (Barreto), Fernandes 

Tourinho (Senhora da Penha), Linhares (Regência), Mariana (Camargos, Paracatu de Baixo e Pedras), Marilândia 

(Boninsegna), Ipaba do Paraíso e Tumiritinga (Sede). 

Cabe ainda destacar que algumas das captações que foram implementadas vêm apresentando problemas 

operacionais, como no caso de Gesteira, em Barra Longa, São Vitor, em Governador Valadares, e Regência, em 

Linhares.  

 

2.5.4.7.2 Melhorias nas ETAs 

O primeiro passo para implantação de melhorias nos sistemas de tratamento de água é o desenvolvimento 

de diagnósticos e respectivo aceite ou concordância por parte dos operadores dos SAA e prefeituras. Com 

relação e este item, foi observada discrepância com relação aos documentos gerados pela Fundação, não sendo 

adotado um modelo padrão para abordagem técnica, dentro de cada localidade avaliada. Além disso, na forma 

com a Fundação Renova buscou a anuência dos operadores e prefeituras, não fica explícita e clara a 

concordância com as soluções propostas. 

Na sequência da conclusão e apresentação dos referidos diagnósticos, observa-se uma demora no início da 

implementação das ações, cabendo destacar o descaso com as unidades que são operadas pela COPASA. No 

quadro a seguir, apresenta-se a lista das ETAs que são operadas pela COPASA que ainda não tiveram qualquer 

ação para melhoria nos sistemas de tratamento. 
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Tabela 2.5-5: Relação de municípios que ainda não tiveram implementação de melhorias nas Estações de Tratamento de 
Água. 

MUNICÍPIO  LOCALIDADE  Status de melhorias na ETA 

Alpercata  Sede  
Segundo a COPASA, desde o retorno da captação de água no rio Doce, a 
Fundação Renova não realizou nenhuma melhoria na ETA de Alpercata 

Belo Oriente  
Perpétuo 
Socorro 

Foi implantada nova ETA para localidade na época da gestão pela 
prefeitura de Belo Oriente, no entanto, ainda consta pendências 
conforme relatório emitido/disponibilizado pela COPASA em junho/2018. 

Itueta  Sede  
O diagnóstico aprovado pela COPASA estabeleceu a implantação de uma 
nova ETA, mas até o momento não foi apresentado o projeto para 
operadora do sistema. 

Periquito  Pedra Corrida  
Segundo relatório emitido pela COPASA, a companhia aguarda execução 
das melhorias conforme diagnóstico aprovado em agosto de 2017. 

Resplendor  Sede  
Segundo relatório emitido pela COPASA, não foram realizadas até o 
momento as melhorias aprovadas no diagnóstico desenvolvido para 
localidade. 

Tumiritinga  Sede  
Segundo a COPASA, desde o retorno da captação de água no rio Doce, a 
Fundação Renova não realizou nenhuma melhoria na ETA de Tumiritinga 

 

Cabe abordar sobre um alerta em relação ao município de Tumiritinga, onde recentemente foram 

registradas reclamações pela população em relação à qualidade da água distribuída pela COPASA. 

As maiores intervenções observadas até o momento foram nas ETAs de: 

- Colatina/ES; 

- Governador Valadares/MG; 

- Distrito de São Tomé do Rio Doce, em Tumiritinga/MG (ETA Nova para demanda do poço); 

- Galileia/MG (ETA nova em execução); 

- Distrito de Regência, em Linhares/ES (ETA nova demanda do poço; 

- Belo Oriente/MG (ETA nova em Cachoeira Escura). 

Outra preocupação é em relação às melhorias que vêm sendo executada pela Fundação Renova nas 

localidades que anteriormente ao desastre não contavam com a operação de prestadores de serviços ou 

prefeitura, como no caso de Gesteira, em Barra Longa/MG, onde, após execução das ações (Nova ETA), houve 

uma descontinuidade na operação do sistema, visto que a prefeitura não recebeu oficialmente a estrutura, a 

Fundação não mantém operação dedicada, e a própria comunidade, que assumiu a operação, tampouco possui 

capacidade técnica suficiente para garantir o atendimento aos padrões de potabilidade recomendados pelo 

Ministério da Saúde.  

Exemplo disso é que, segundo informações reportadas pela Fundação Renova, no relatório mensal do CIF 

de julho/2018, foi executada a instalação/manutenção do sistema de dosagem de químicos na nova ETA de 

Gesteira, indicando que a mesma estaria em pleno funcionamento a partir dos reparos. No entanto, foi 

constatado durante as visitas de campo, nos dias 14/08/2018, 31/10/2018 e recentemente no mês de 

maio/2019, que o sistema de dosagem de químicos (em especial Hipoclorito de Sódio – responsável pela 

desinfecção) não estava operante, o que demonstra problema recorrente, evidenciando a falta de preparo na 

operação do sistema e o descaso por parte da Fundação. É possível correlacionar esse problema com a ausência 

de Cloro Residual e presença de Coliformes na água tratada da localidade. 
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Figura 2.5-17: Bombas dosadoras da ETA de Gesteira (barra Longa). 

 

 

2.5.4.8 Evidências do descumprimento do Parágrafo Primeiro da Cláusula 171 do TTAC e 

Deliberações CIF nºs 04 e 16 

O Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, de cunho reparatório e compensatório, 

foi estruturado com base nos termos da Cláusula nº 171 do TTAC, que em seu parágrafo primeiro define que: 

“...PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este programa incluirá os levantamentos de campo, estudos de concepção e 

projetos básicos, que deverão ser desenvolvidos em 2 anos, a contar da data da assinatura deste 

Acordo. A partir destas atividades, as obras necessárias deverão ser concluídas num prazo de 3 (três) anos.” 

Em 06/06/2016, o Comitê Interfederativo – CIF por meio da Deliberação nº 04, solicita à Samarco, em seu 

item 1-2, a apresentação de documentos que formalizam a concordância dos prestadores de serviços de 

abastecimento e prefeituras municipais, sobre as alternativas de abastecimento a serem implantadas ou em 

implantação pela Samarco, assumindo a responsabilidade pela operação e manutenção dos sistemas. 

Na Deliberação nº 16, por sua vez, o CIF requereu à Fundação Renova, dentre outros: apresentar e discutir 

os detalhes de concepção e os projetos dos sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações 

de tratamento de água com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 

171 do TTAC, bem como apresentar ao CIF os termos de compromisso assinados pelos municípios e prestadores 

de serviço, explicitando a concordância com a solução dos sistemas alternativos a serem implementados e sua 

responsabilidade em operá-los e mantê-los funcionais. 

A Fundação Renova apresentou, em setembro/2017, solicitação de prorrogação em 1 (um) ano do prazo 

para elaboração dos estudos de concepção e projetos básicos. Entretanto, através da Nota Técnica nº 17, o 

pedido foi indeferido pelos membros da CT-SHQA. 

Em março/2018 (prazo máximo estabelecido pelo TTAC), a Fundação Renova apresentou os resultados 

iniciais decorrentes do desenvolvimento de estudos de concepção e de projetos básicos, como forma de “tentar” 

evidenciar o cumprimento da Cláusula 171 do TTAC. O documento destacou a inexistência dos termos de 

compromisso das seguintes localidades: Gesteira e Barreto, município Barra Longa; Regência, município de 

Linhares; e Santo Antônio do Rio Doce, município de Aimorés. Além disso, para muitas localidades, não tinham 

sido desenvolvidos projetos básicos, somente uma concepção, que a Fundação denominava de DEPP – 

Declaração de Escopo e Premissas de Projeto. 

Nove meses após o prazo do TTAC, através da Deliberação CIF nº 258, o CIF notificou a Fundação Renova 

pelo Descumprimento do Parágrafo Primeiro da Cláusula 171 do TTAC e das deliberações CIF nº 04/2016 e 

16/2016. E, em 20/12/2018, por meio da Notificação nº 22/2018-DCI/GABIN, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), divisão de apoio ao Comitê Interfederativo, emitiu a 

notifica para a Fundação Renova. 

A figura  a seguir apresenta de forma resumida o descumprimento da referida Cláusula do TTAC.
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Figura 2.5-18: Descumprimento do Parágrafo Primeiro da Cláusula 171 do TTAC e Deliberações CIF nºs 04 e 16. 
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Cabe alertar que existe um enorme desentendimento por parte da Fundação Renova em relação aos 

componentes mínimos de um Projeto Básico de engenharia. Os documentos que vêm sendo apresentados aos 

municípios e prestadores de serviços de abastecimento de água, como Projeto Básico, não estão em consonância 

com os componentes mínimos indicados pela Lei 8.666/1993 e Resolução CONFEA 361/91. 

 

2.5.4.9 Entraves políticos para retomada de captação no Rio Doce 

Conforme já abordado anteriormente, as alterações da qualidade da água bruta provocadas pelo desastre 

tiveram como consequência a impossibilidade de tratamento temporária pelas estações de tratamento de água 

(ETAs) que dependiam do Rio Doce, portanto, foram relatadas paralisações por vários dias dos sistemas de 

abastecimento. Essas paralisações motivaram uma comoção social e distúrbios público-políticos nas cidades 

atingidas, havendo, em alguns casos, intensas manifestações.  

Apesar da retomada no abastecimento de água e captação no Rio Doce ainda em 2015, para muitas das 

localidades que foram afetadas, o nível de confiança da população sobre a qualidade da água decresceu, o que 

implicou em obrigações, pela Samarco/Fundação Renova, de fornecimento de água mineral para a população de 

algumas localidades. 

A falta de confiança quanto à qualidade da água bruta, por parte das comunidades e das Prefeituras, são 

impedimentos para a retomada da captação no Rio Doce, que, consequentemente, refletem no andamento e na 

execução de obras de melhorias dos sistemas de abastecimento.  

Essa postura, principalmente pelas prefeituras e SAAEs, demonstra uma realidade equivocada, de que a 

atual condição da água da calha do Rio Doce, que foi contaminada pela passagem dos rejeitos, não pode ser 

consumida, mesmo após um tratamento adequado, e ainda que pode haver uma contaminação generalizada das 

águas em áreas da bacia.  

A seguir apresenta-se a relação das localidades que ainda estão com proibição para retomada no Rio Doce, 

e consequentemente indefinição com relação às obras de melhorias nos sistemas de abastecimento. 

 

- Resplendor/MG – Aproximadamente 20.000 habitantes:  

O SAA é operado pela COPASA e abastece cerca de 92% da população (ESSE, 2015). Antes do desastre, a 

captação era realizada no Rio Doce, através de bombeamento e adutora por de cerca de 0,3 km até a ETA 

municipal, localizada na parte alta da cidade.  

Atualmente, o suprimento de água é realizado por meio de caminhão pipa, que transporta água bruta do Rio 

Manhuaçu até o antigo ponto de captação no Rio Doce, a partir dele a água é bombeada para ETA existente, que 

até o momento não teve nenhuma ação com relação às melhorias. 

Para esta localidade, tanto a prefeitura quanto a população permanecem contra a retomada do Rio Doce. 

 

- Itueta/MG – Aproximadamente 4.000 habitantes:  

Também operado pela COPASA, que abastece cerca de 98% da população, e antes do rompimento da 

barragem, o sistema captava água diretamente no Rio Doce. O SAA da Sede também abastece o distrito de 

Quatituba, sendo interligado por adutora de água tratada. A demanda conjunta das duas localidades é de 

aproximadamente 18 L/s. A ETA localiza-se junto à captação do Rio Doce, distante cerca de 5 km da área urbana. 

Da mesma forma que Resplendor/MG, atualmente, o suprimento de água de Itueta é realizado por meio de 

caminhão pipa, que transporta água bruta do Rio Manhuaçu. Os caminhões abastecem diretamente a ETA, que 

até o momento não teve nenhuma ação com relação as melhorias. 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

291 
 

A resistência para retomada da água do rio Doce é mais pela comunidade. Para esta localidade, a proposta 

é de implantação de uma nova ETA, provavelmente em outro local, mais próxima da comunidade e com 

suprimento de outro manancial. Essas indefinições são os maiores entraves.  

 

- Aimorés/MG (Distrito de Santo Antônio do Rio Doce) - Aproximadamente 1.500 habitantes: 

O sistema de abastecimento é operado pelo SAAE de Aimorés, e antes do rompimento da barragem a 

captação de água era realizada no Rio Doce, através de balsa com bomba, que levava a água bruta até a estação 

de tratamento de água. Atualmente, a ETA não está em operação, servindo apenas de reservatório para água 

tratada, que é transportada via caminhão pipa da Sede até o distrito. 

Para esta localidade, a manifestação contra a utilização do Rio Doce é tanto pela prefeitura quanto da 

população. Nesse sentido, o SAAE de Aimorés, solicitou ao CIF a implantação de uma adutora de água tratada 

da Sede do município até a localidade (distrito de Santo Antonio do Rio Doce), de forma garantir uma 

independência de abastecimento de 100% do Rio Doce. As tratativas ainda estão em andamento, e até o 

momento sem uma definição.  

 

- Baixo Guandu/ES (Sede e Distrito de Mascarenhas) - Aproximadamente 30.000 habitantes: 

Para as duas localidades dos municípios (Sede e Mascarenhas), os SAA são operados pelo SAAE de Baixo 

Guandu, e antes da passagem da lama de rejeitos, as captações de água para o abastecimento eram feitas no 

Rio Doce. 

Atualmente, o Distrito é suprido por caminhão pipa que transporta água tratada pela Sede, que utiliza como 

fonte o Rio Guandu, através de estrutura provisória. Cabe mencionar que as instalações utilizadas pelo SAAE para 

tomada da água no Rio Guando são consideradas precárias e de alto riso de desabastecimento. Além disso, um 

maior agravamento é que o ponto de captação é jusante aos lançamentos de esgoto de toda sede do município. 

A rejeição para retomada da captação no Rio Doce é mais por parte da população, no entanto, a prefeitura 

vem apoiando.  

Para a sede de Baixo Guandu, foram executadas poucas ações em termos de melhorias na ETA, e para o 

distrito nenhuma ação até o momento, visto que a tratativa é interligar sistema Sede com Mascarenhas, por meio 

de adutora de água tratada. 

 

- Linhares/ES (Distrito de Regência) - Aproximadamente 2.000 habitantes: 

O SAA é operado pelo SAAE de Linhares, e em condições normais, o abastecimento era feito a partir de 

captação realizada no Rio Doce. A localidade, na época já contava com um poço, para sistema alternativo, que 

foi implantado junto a ETA existente.  

Após o desastre, a captação no rio foi suspensa e o poço passou por manutenção e melhorias, bem como a 

ETA existente, visto que a qualidade de água subterrânea possui concentrações elevadas de Bário e Cloretos.  

Desde a interrupção da antiga captação e até recentemente, o suprimento de água dependia 100% de 

operação com caminhão pipa, que alimentava o reservatório da localidade com água tratada pela ETA da Sede 

de Linhares.  

Atualmente, ocorre uma mistura controlada com água do poço e do caminhão pipa, mas a rotina de operação 

é preocupante e com risco ao desabastecimento. 

A retomada da captação no Rio Doce envolve desde da comunidade, SAAE, Prefeitura, até o Ministério Público 

Estadual.  
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2.5.5 Indicadores preliminares 

A fim de se avaliar os principais componentes passíveis de análise até o momento, são formulados alguns 

indicadores estratégicos: 

 

1) Diagnósticos realizados pela Fundação Renova e validados pelas Operadoras: 

A Deliberação CIF nº 04, de 07/06/2016 requer à Samarco/Fundação Renova no item 1.2 a apresentação de 

documentos que formalizem a concordância dos prestadores de serviço de abastecimento de água e Prefeituras 

Municipais sobre as alternativas de abastecimento a serem implantadas ou em implantação pela Samarco, 

assumindo a responsabilidade pela operação e manutenção desses sistemas e a Deliberação CIF nº 16 requer 

que a Samarco/Fundação Renova apresente ao CIF os termos de compromisso assinados pelos municípios e pelos 

prestadores de serviço a concordância com a solução dos sistemas alternativos a serem implementados. 

Neste sentido, este indicador apresenta a comparação entre a razão da quantidade de diagnósticos de 

Sistema de Abastecimento de Água realizados pela Fundação Renova e a quantidade de diagnósticos de Sistema 

de Abastecimento de Água validados (com anuência) pelos operadores do sistema pela quantidade de localidades 

cuja operação do sistema de abastecimento público foi considerada pelo TTAC como inviabilizada 

temporariamente devido ao desastre, exceto o distrito de Paracatu de Baixo em Mariana/MG. 

Figura 2.5-19: Relação entre os diagnósticos realizados pela Fundação Renova e validados pelos operadores dos sistemas de 
abastecimento. 

 

2) Captações alternativas: 

Dentre outros objetos, a cláusula 171 do TTAC define que a Fundação Renova deverá construir sistemas 

alternativos de captação e adução para todas para as referidas localidades desses municípios que captam 

diretamente da calha do Rio Doce, visando reduzir em 30% a dependência de abastecimento direto naquele rio. 

No parágrafo quarto da cláusula 171, o TTAC define que "para os municípios com mais de 100.000 habitantes, a 

redução da dependência de abastecimento direto do Rio Doce poderá ser de até 50%, sendo os valores incorridos 

em decorrência do que exceder o percentual de 30% considerados como medida compensatória”. 

Neste sentido, este indicador apresenta a razão entre a vazão das captações alternativas instaladas nas 

localidades pela vazão meta de captação alternativa somada de todas as localidades, conforme definido na última 

versão protocolada na CT-SHQA da Definição do PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - 

Sistemas Alternativos de Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de Água. Cada localidade 

tem um critério de saturação que corresponde a 100% da meta de vazão, mesmo que a vazão da captação 

alternativa corresponda a um valor superior à 100% da meta na localidade. 
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Figura 2.5-20: Status do atendimento a meta de redução da captação do Rio Doce por sistemas de captação alternativos. 

 

 

3) Abastecimento emergencial: 

Durante o período emergencial, as localidades cujo abastecimento foi inviabilizado por conta do desastre 

passaram a ser atendidas por caminhão pipa. A expectativa é que as medidas de caráter emergencial não sejam 

prolongadas e que as localidades retomem suas captações principais. 

Neste sentido, este indicador apresenta as comparações entre novembro/2015 (início do abastecimento 

emergencial) e novembro/2018 (dados atuais). Sendo apresentada a relação dos habitantes e das localidades. 

Figura 2.5-21: População e localidades abastecidas por caminhão pipa. 
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2.5.5.1 Ficha dos indicadores 

  

DIMENSÃO

Dimensão 

Infraestrutura

CÓDIGO

INFRA.32.01.02

JUSTIFICATIVA

A Deliberação CIF nº 04, de 07/06/2016 requer à Samarco/Fundação Renova no item 1.2 a 

"Apresentação de documentos que formalizem a concordância dos prestadores de serviço de 

abastecimento de água e Prefeituras Municipais sobre as alternativas de abastecimento a 

serem implantadas ou em implantação pela SAMARCO, assumindo a responsabilidade pela 

operação e manutenção desses sistemas". A Delibração CIF nº 16 requer à Samarco/Fundação 

Renova "... apresenta ao CIF os termos de compromisso assinados pelos municípios e pelos 

prestadores de serviço a concordância com a solução dos sistemas alternativos a serem 

implementados."

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE INDICADOR)

Não se aplica - indicador desenvolvido para o monitoramento do programa

VERMELHO

Após março de 2018, 

enquanto pelo menos uma 

validação de diagnóstio pelo 

operador do sistema estiver 

pendente

100% de diagnósticos de 

Sistema de Abastecimento de 

Água validados (com anuência) 

pelos operadores do sistema

Até março de 2018, enquanto 

houver pelo menos uma 

validação de diagnóstico pelo 

operador do sistema

VERDE AMARELO

PROGRAMA RENOVA

PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Sistemas 

Alternativos de Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de 

Água

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS

Entrar em contato com a Fundação Renova e/ou com os operadores dos Sistemas de 

Abastecimento de Água de cada localidade e requisitar formalmente pelo menos um dos 

seguintes documentos: (I) Termo de anuência do diagnóstico por parte do operador do 

sistema; (II) Ata de validação do diagnóstico com registro da anuência por parte do operador 

do sistema; (III) Troca de e-mails que comprovem explicitamente a anuência por parte do 

operador do sistema

VALORES DE REFERÊNCIA

Porcentagem (%)

Apresenta a razão da quantidade de diagnósticos de Sistema de Abastecimento de Água 

validados (com anuência) pelos operadores do sistema pela quantidade de localidades  cuja 

operação do sistema de abastecimento público foi considerada pelo TTAC como inviabilizada 

temporariamente devido ao desastre, exceto o distrito de Paracatu de Baixo em Mariana/MG

INDICADOR

Diagnósticos validados de Sistemas de Abastecimento de Água

DESCRIÇÃO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Aimorés -Santo; Antônio do Rio Doce (Mauá); Alpercata -Sede; Baixo Guandu -Sede; Baixo 

Guandu -Mascarenhas; Barra Longa -Barreto; Barra Longa -Gesteira; Belo Oriente -Perpétuo 

Socorro; (Cachoeira Escura); Colatina -Sede; Fernandes Tourinho -Senhora da Penha; Galileia -

Sede; Governador Valadares -Sede; Governador; Valadares -São Vitor; Itueta -Sede; Linhares -

Sede; Linhares -Regência; Mariana -Camargos; Mariana -Pedras; Marilândia -Boninsegna; 

Periquito -Pedra Corrida; Resplendor -Sede; Santana do Paraíso -Ipaba do Paraíso;  Tumiritinga 

-Sede; Tumiritinga -São Tomé do Rio Doce

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA

Quadrimestral
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DIMENSÃO

Dimensão 

Infraestrutura

CÓDIGO

INFRA.32.01.12

JUSTIFICATIVA

A cláusula 171 do TTAC define que "...a FUNDAÇÃO deverá construir sistemas alternativos de captação e 

adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas para as referidas localidades desses 

municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando 

reduzir em 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto naquele rio, em relação aos 

níveis anteriores ao EVENTO, como medida reparatória.". No parágrafo quarto da cláusula 171, o TTAC 

define que "Para os municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, a redução da dependência de 

abastecimento direto do Rio Doce poderá ser de até 50% (cinquenta por cento), sendo os valores 

incorridos em decorrência do que exceder o percentual referido no caput considerados como medida 

compensatória."

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE INDICADOR)

Não se aplica - indicador desenvolvido para o monitoramento do programa

VERMELHO

0

100% das captações 

alternativas implantadas com 

os seguintes quesitos: (I) 

vazão outorgada na localidade 

igual ou superior à meta; (II) 

100% das captações 

alternativas com os seguintes 

quesitos: (I) Aprovação do 

projeto junto ao operador do 

sistema; (II) Início da obra

VERDE AMARELO

PROGRAMA RENOVA

PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Sistemas 

Alternativos de Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de 

Água

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS

Entrar em contato com a Fundação Renova, Operadores do Sistema e Órgãos Fiscalizadores 

para coletar informações acerca de três requisitos: (I) Conclusão da infraestrutura de captação 

alternativa - verificar por meio dos termos de entrega, com validação por meio de inspeções de 

campo; (II) Documentação de outorga (incluindo testes de vazão quando for captação 

subterrânea) - Solicitar junto a Fundação Renova e/ou consultar o portal de licenças e outorgas 

do IGAM (Minas Gerais) ou da AGERH (Espírito Santo); (IV) Comparar os laudos de água tratada 

com os laudos de água bruta e verificar se há parâmetros em desacordo com a Portaria de 

Consolidação nº 05/2017 Anexo XX do Ministério da Saúde

VALORES DE REFERÊNCIA

Porcentagem (%)

Apresenta a razão entre a vazão das captações alternativas instaladas nas localidades pela 

vazão meta de captação alternativa somada de todas as localidades, conforme definido na 

última versão protocolada na CT-SHQA da Definição do Programa PG032 - Melhoria dos 

Sistemas de Abastecimento de Água - Sistemas Alternativos de Captação e Adução e Melhoria 

das Estações de Tratamento de Água. Cada localidade tem um critério de saturação que 

corresponde a 100% da meta de vazão, mesmo que a vazão da captação alternativa 

corresponda a um valor superior a 100% da meta na localidade

INDICADOR

Vazão de captação alternativa

DESCRIÇÃO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Aimorés -Santo; Antônio do Rio Doce (Mauá); Alpercata -Sede; Baixo Guandu -Sede; Baixo 

Guandu -Mascarenhas; Barra Longa -Barreto; Barra Longa -Gesteira; Belo Oriente -Perpétuo 

Socorro; (Cachoeira Escura); Colatina -Sede; Fernandes Tourinho -Senhora da Penha; Galileia -

Sede; Governador Valadares -Sede; Governador; Valadares -São Vitor; Itueta -Sede; Linhares -

Sede; Linhares -Regência; Mariana -Camargos; Mariana -Pedras; Marilândia -Boninsegna; 

Periquito -Pedra Corrida; Resplendor -Sede; Santana do Paraíso -Ipaba do Paraíso;  Tumiritinga 

-Sede; Tumiritinga -São Tomé do Rio Doce

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA

Mensal
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DIMENSÃO

Dimensão 

Infraestrutura

CÓDIGO

INFRA.32.03.01

JUSTIFICATIVA

Durante o período emergencial, as localidades, cujo abastecimento foi inviabilizado por conta do 

desastre, passaram a ser atendidas por caminhão pipa. A expectativa é que as medidas de caráter 

emergencial não sejam prolongadas e que as localidades retomem suas captações principais

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE INDICADOR)

Não se aplica - indicador desenvolvido para o monitoramento do programa

PIOROU

Caso aumente pelo menos 

uma localidade com 

abastecimento de caminhão 

pipa

Caso diminua pelo menos uma 

localidade com abastecimento 

de caminhão pipa

Caso mantenha a quantidade 

de localidades abastecidas por 

caminhão pipa

MELHOROU ESTAGNOU

PROGRAMA RENOVA

PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Sistemas 

Alternativos de Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de 

Água

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS

Entrar em contato com a Fundação Renova e o operador do sistema de cada localidade para 

confirmar se a localidade está sendo atendida por caminhão pipa. Em caso de informação 

conflitante, checar em campo

VALORES DE REFERÊNCIA

Unidade

Apresenta a quantidade de localidades abastecidas por caminhão pipa

INDICADOR

Localidades abastecidas com caminhão pipa

DESCRIÇÃO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Aimorés -Santo; Antônio do Rio Doce (Mauá); Alpercata -Sede; Baixo Guandu -Sede; Baixo 

Guandu -Mascarenhas; Barra Longa -Barreto; Barra Longa -Gesteira; Belo Oriente -Perpétuo 

Socorro; (Cachoeira Escura); Colatina -Sede; Fernandes Tourinho -Senhora da Penha; Galileia -

Sede; Governador Valadares -Sede; Governador; Valadares -São Vitor; Itueta -Sede; Linhares -

Sede; Linhares -Regência; Mariana -Camargos; Mariana -Pedras; Marilândia -Boninsegna; 

Periquito -Pedra Corrida; Resplendor -Sede; Santana do Paraíso -Ipaba do Paraíso;  Tumiritinga 

-Sede; Tumiritinga -São Tomé do Rio Doce

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA

Mensal
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DIMENSÃO

Dimensão 

Infraestrutura

CÓDIGO

INFRA.32.03.02

JUSTIFICATIVA

Durante o período emergencial, as localidades, cujo abastecimento foi inviabilizado por conta do 

desastre, passaram a ser atendidas por caminhão pipa. A expectativa é que as medidas de caráter 

emergencial não sejam prolongadas e que as localidades retomem suas captações principais

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE INDICADOR)

Não se aplica - indicador desenvolvido para o monitoramento do programa

PIOROU

Caso aumente pelo menos 

uma localidade com 

abastecimento de caminhão 

pipa

Caso diminua pelo menos uma 

localidade com abastecimento 

de caminhão pipa

Caso mantenha a quantidade 

de localidades abastecidas por 

caminhão pipa

MELHOROU ESTAGNOU

PROGRAMA RENOVA

PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Sistemas 

Alternativos de Captação e Adução e Melhoria das Estações de Tratamento de 

Água

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS

Entrar em contato com a Fundação Renova e o operador do sistema de cada localidade para 

confirmar se a localidade está sendo atendida por caminhão pipa. Em caso de informação 

conflitante, checar em campo

VALORES DE REFERÊNCIA

Habitantes

Apresenta a estimativa de habitantes, baseado na população de cada localidade, abastecidos 

por caminhão pipa

INDICADOR

População abastecida por caminhão pipa

DESCRIÇÃO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Aimorés -Santo; Antônio do Rio Doce (Mauá); Alpercata -Sede; Baixo Guandu -Sede; Baixo 

Guandu -Mascarenhas; Barra Longa -Barreto; Barra Longa -Gesteira; Belo Oriente -Perpétuo 

Socorro; (Cachoeira Escura); Colatina -Sede; Fernandes Tourinho -Senhora da Penha; Galileia -

Sede; Governador Valadares -Sede; Governador; Valadares -São Vitor; Itueta -Sede; Linhares -

Sede; Linhares -Regência; Mariana -Camargos; Mariana -Pedras; Marilândia -Boninsegna; 

Periquito -Pedra Corrida; Resplendor -Sede; Santana do Paraíso -Ipaba do Paraíso;  Tumiritinga 

-Sede; Tumiritinga -São Tomé do Rio Doce

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA

Mensal
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2.5.5.2  Novos indicadores 

Dois novos indicadores estão sendo formulados para avaliar: 

 

1) Concordância com as soluções propostas pela Fundação Renova 

Visa apresentar o atendimento das Deliberações CIF nºs 04 e 16, que diz respeito à concordância de 

prefeituras e operadores dos sistemas de abastecimento de água com as soluções proposta para 

captações alternativas. A Figura 2.5-22 apresenta a análise preliminar para a criação dos indicadores, 

mostrando o número de Termos de Compromisso assinados até o momento, que explicitam a concordância com 

as soluções proposta. 

Figura 2.5-22: Concordância com as soluções propostas pela Fundação Renova. 

 

 

2) Acompanhamento da entrega dos Projeto Básicos  

Visa apresentar o atendimento ao parágrafo 1° da cláusula 171 do TTAC, que diz respeito à entrega de 

Projetos Básicos até março/2018 e conclusão das obras até março/2021. A Figura 2.5-23 apresenta a análise 

preliminar para a criação dos indicadores, mostrando o número de localidades com Projetos Básicos. 
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Figura 2.5-23: Acompanhamento da entrega dos Projeto Básicos. 
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2.5.6 Recomendações e caminhos para repactuação 

1. Exigir que a Fundação Renova inclua assistência a todas as localidades que tiveram impacto no 

abastecimento de água, e que não constam na Cláusula 171, em especial aos ribeirinhos, que possuem 

demanda especificas para irrigação e dessedentação de animais; 

2. Criar um programa paralelo, ou subprograma do PG32, para distinguir as tratativas das localidades que 

possuem SAA das comunidades isoladas (ribeirinhos), visto que o processo para desenvolvimento e 

aprovação das soluções demandam etapas diferente das estabelecidas pelas deliberações em curso; 

3. Incluir como meta o desenvolvimento de ações para o incentivo de reuso na produção de água para 

consumos menos nobres (uso industrial, por exemplo), principalmente para as localidades com maior 

ocupação; 

4. Criar e implementar um programa para redução de perdas para todas as localidades contempladas no 

TTAc, de forma a contribuir para uma redução na exploração do manancial e diminuir a dependência do 

Rio Doce; 

5. Criar Centros de Treinamentos para capacitar de forma adequada todas as localidades que não contam 

com a operação de prestadores de serviços ou prefeituras para o tratamento de água local; 

6. Permitir que o município tenha opção de ampliar a independência do Rio Doce para até 100% da demanda 

com subsídios da Fundação Renova, visto o alto risco de novo desastre com relação ao rompimento de 

barragem de rejeitos.  
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2.6 DOSSIÊ DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS (PG019) 

2.6.1 Sumário executivo 

O Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG019) teve sua Definição do Programa emitida 

preliminarmente em julho/2017 e, em dezembro/2017, ocorreu sua entrega formalizada à Câmara Técnica de 

Economia e Inovação (CT-EI). Recentemente, em março/2019, sua definição foi revisada e reapresentada à CT-

EI para análise, encontrando-se sua aprovação pendente. 

Em relação à execução do programa, este teve início ainda pela Samarco S.A., logo após o rompimento da 

barragem de Fundão, com a realização de atendimentos emergenciais relacionados à reposição de equipamentos, 

insumos e pagamento de boletos de fornecedores dos Micro e Pequenos Negócios (M&PN) atingidos, para os hoje 

conhecidos como territórios 1 (Mariana) e 2 (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), mais os distritos 

de Regência e Povoação, localizados no município de Linhares, pertencentes ao território 6, foz do Rio Doce. 

Ocorre que, passados mais de 3,5 anos, os atendimentos emergenciais ainda não foram devidamente concluídos. 

Foi identificado pela Ramboll uma grande divergência entre o que a Fundação Renova categoriza como 

“atendimento finalizado” e o que os atingidos compreendem por “realmente finalizado”. Adicionalmente, em razão 

da falta do fornecimento de evidências destes atendimentos, a Ramboll pode indicar falta de rastreabilidade com 

relação aos atendimentos individuais e na totalização dos atendimentos executados. 

Com relação às ações de reestruturação de negócios, essencialmente executadas pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), seja em Minas Gerais ou no Espírito Santo, existe um atraso no 

andamento dos atendimentos ao público atingido: 

• Para MG, se dá principalmente em função da falta de repasse, pela Fundação Renova ao SEBRAE/MG, da 

totalidade de atingidos já mapeados nos territórios onde é prevista a atuação do programa; e 

• Para o ES, onde o início da atuação do SEBRAE/ES se deu somente a partir de dezembro/2018 após 

diversas postergações. 

Aspecto crítico verificado na atuação até o momento é que parte dos atendimentos “concluídos” nesse âmbito 

se deram para negócios atingidos que seguem sem retorno operacional até a presente data e sem perspectivas 

de quando disporão de novo negócio, fato agravado pela incerteza de quando (e quanto) obterão sua indenização 

final (PG002 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados/Programa de Indenização Mediada – PIM). O 

“somatório” destas questões acaba por ampliar os danos decorrentes do desastre, deixando parcela dos M&PN 

atingidos em situação de vulnerabilidade. Apesar de se tratar da atuação de outro programa, a falta de 

alinhamento entre atendimentos deste programa e aqueles realizados pelo PIM vem culminando em desistências 

de participação nas etapas estruturantes do programa, bem como tem contribuído para ampliar as tensões e 

animosidades existentes nos territórios. 

Outro item a ser mencionado é a existência de um “erro material” quanto à espacialização do programa: sua 

atuação é “limitada” pela cláusula nº 132 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduto (TTAC) à área 

localizada entre Fundão e Candonga mais os distritos de Regência e Povoação, pertencentes a Linhares. Esta 

limitação territorial fere a perspectiva de reparação integral, uma vez que há inúmeras manifestações de M&PN 

atingidos relatando a existência de danos em toda a calha do Rio Doce. De modo geral, o que se verifica junto a 

este público de M&PN atingidos é uma tendência de endividamento, fechamento de empresas e diminuição da 

oferta de emprego, ao longo de todos os territórios atingidos. 

 

2.6.2 Introdução 

Este dossiê tem como objetivo apresentar questões críticas, levantadas pela Ramboll durante o 

monitoramento do “Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios” (PG019). 

Mais do que apenas demonstrar os avanços e resultados parciais acerca da implementação do programa pela 

Fundação Renova, este documento focará em apontar questões relativas à estruturação do programa, suas 

principais limitações e/ou restrições, tendo sempre como marco referencial, para além dos compromissos 

assumidos pelas empresas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), três principais pontos: (i) 

a centralidade dos atingidos nas ações de reparação dos danos; (ii) o princípio da responsabilidade de reparação 

integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão; e (iii) a realidade ainda hoje vivenciada 
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pelos atingidos, considerando os desdobramentos dos danos que estes vêm enfrentando, lacunas de atuação que 

vêm produzindo efeitos e que se estendem e se expandem até os dias atuais. 

Para tanto, procurou-se fazer uma análise ampla dos danos do desastre do rompimento da barragem de 

Fundão sobre os territórios atingidos, com o levantamento de dados econômicos pré e pós-desastre. Também 

buscou-se avaliar se o TTAC, a “Definição do Programa” proposta pela Fundação Renova e o processo 

implementado até o momento têm dado conta de atender à perspectiva de reparação integral fortalecida pelo 

Termo de Ajustamento de Conduta – Governança (TAC-Governança), homologado pela Justiça Federal em 

agosto/2018. Busca demonstrar ainda se a Fundação Renova, a partir do TAC-Governança, vem adequando seus 

processos de mapeamento e reparação de danos para atender aos princípios e compromissos assumidos neste 

acordo. No caso onde se identificam lacunas ou inadequações de atuação do programa, este dossiê apresentará 

sugestões de encaminhamentos para adequação do mesmo em busca da reparação integral. 

No caso específico do PG019, verifica-se que, já no TTAC, há uma limitação espacial que prejudica o alcance 

da reparação integral dos danos, quando, em sua Cláusula nº 132 se diz que “A Fundação deverá elaborar e 

executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, 

serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, diretamente impactados pelo 

EVENTO”. Esta limitação territorial fere a perspectiva de reparação integral, uma vez que há inúmeras 

manifestações de M&PN atingidos relatando a existência de danos em toda a calha do Rio Doce atingida e em 

“Novas Áreas”. 

Um aspecto particular a se destacar em relação à atuação deste programa é que, diferentemente de outros 

programas desenvolvidos para atendimento de questões transversais, tais como os programas do Cadastro 

(PG001 – Levantamento e Cadastro dos Impactados), Indenização Mediada (PG002 – Ressarcimento e 

Indenização dos Impactados/Programa de Indenização Mediada – PIM) e/ou Auxílio Financeiro Emergencial  

(PG021 – AFE), que perpassam diferentes públicos, este é um programa desenvolvido para um público-alvo 

específico: micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo. Por assim ser e por este 

programa depender diretamente de entradas e/ou de resultados de outros programas, de seus ritmos de 

execução e da satisfação da população atingida para com os programas que fazem interface com o mesmo, suas 

interfaces são fator crítico de sucesso à sua implementação. Assim, algumas interfaces do PG019 e a necessidade 

de articulação concreta junto a outros programas também serão abordadas neste documento. 

Por fim, aspecto crucial a ser considerado é o fator “tempo”: para que a implementação do PG019 garanta 

a reparação integral dos danos aos M&PN atingidos, o sentido de urgência dos atendimentos deste programa 

deve ser buscado incessantemente, vez que a falta de atendimento adequado vem se demonstrando como fator 

que amplia a fragilização socioeconômica deste público atingido. 

 

2.6.3 Abordagem MPF – Ramboll da recuperação de micro e pequenos negócios na Bacia do Rio Doce 

Conforme destacado acima, a Ramboll, em conjunto com o MPF, entendem como marco referencial três 

principais pontos: (i) a centralidade dos atingidos nas ações de reparação dos danos; (ii) o princípio da 

responsabilidade de reparação integral dos danos causados pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, 

item reforçado pelo TAC-Governança; e (iii) a realidade ainda hoje vivenciada pelos atingidos, os desdobramentos 

dos danos que estes vêm enfrentando e as lacunas de atuação que vêm produzindo efeitos que se estendem e 

se expandem até os dias atuais. 

Uma vez que um dos marcos referenciais adotados é o da reparação integral207, faz-se necessário pontuar 

alguns entendimentos relativos ao que se pretende “buscar” quando se menciona a “reparação integral” dos 

                                                
207 Buscou-se apenas elencar fatores considerados críticos para permitir o entendimento do que se busca com o termo 

“reparação integral”. Maior detalhamento relativo à definição de referências em reparação integral pode ser verificado no 

documento Ramboll / Fundação Getulio Vargas – “Dossiê do Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG001), em seu item 

“4 – Paradigma da reparação integral”, especialmente nos sub-itens 4.1 – “Definindo uma referência de reparação integral” e 

4.2 – “Como está a reparação no TAP e no TAC-Gov”. 
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danos. Parte-se do pressuposto208 de que há de se considerar como princípios básicos, norteadores de quaisquer 

ações de reparação dos danos, a necessidade de que sejam concedidas e respeitadas garantias de: (i) acesso à 

informação; (ii) de adequação das ações de reparação, devendo as mesmas serem proporcionais ao dano 

causado, considerando a realidade vivenciada pelos atingidos; (iii) de celeridade nas ações de resposta; (iv) que 

sejam concedidas oportunidades de acesso igualitárias e efetivas à justiça; e, por fim porém não menos relevante, 

(v) de efetividade nos atendimentos prestados àqueles que sofreram (e ainda sofrem) os danos, sejam eles de 

origem direta ou indireta, do desastre. 

Como objetivos a serem alcançados, com ações de curto, médio ou longo prazo, há de se garantir: 

i. Que as ações de resposta permitam que sejam cessados os danos e as violações de direitos; 

ii. Que se estabeleçam ações que contribuam para a prevenção de ocorrência de novos danos, evitando 

que estes voltem a ocorrer (ou direcionando que as ações de reparação garantam que a eventual 

recorrência de tais danos tenha seus impactos potenciais previamente mitigados); 

iii. Que haja, minimamente, mas não se limitando à, a restituição aos atingidos de sua situação anterior 

à ocorrência do desastre; tal objetivo inclui, mas não exaure, aspectos relativos a emprego e 

propriedades; importante destacar que a restituição à condição anterior não deve ser interpretada 

como um retorno ao “status quo ante” e sim, como um parâmetro mínimo a ser atendido quando e 

durante o processo de reparação; e 

iv. Que haja compensação adequada dos danos, de modo apropriado e proporcional ao dano sofrido. 

Aqui faz-se importante destacar que o entendimento de tais danos deve se dar de modo abrangente, 

compreensivo, sem que sejam considerados, a princípio, fatores ou aspectos limitantes quanto à 

identificação de danos, os quais podem ser físicos, de perdas materiais, de renda e/ou de 

oportunidades, dentre outros. Cabe ainda destacar que a compensação pode se dar por meio de 

valoração econômica dos danos ou por meio da adoção de outros mecanismos. 

Ao se fazer a conexão dos pressupostos e dos objetivos acima elencados com o público-alvo deste programa, 

qual seja, os Micro & Pequenos Negócios atingidos, pode-se perceber que os itens acima descritos direcionam ao 

alcance de um objetivo que – para além do disposto no TTAC quanto à “recuperação” de M&PN – visa garantir 

que as ações de reparação viabilizem a “retomada dos modos de vida e das condições” dos atingidos. No caso 

específico dos M&PN atingidos, as ações de reparação de danos correlacionam-se diretamente com ações que 

viabilizem condições objetivas para geração, tanto de renda, quanto de trabalho, logo, de sustento de si e/ou de 

seus dependentes. 

Extrai-se, portanto, que eventual adoção de medidas reparatórias focadas exclusivamente em indenização 

de danos materiais/financeiros não se demonstrará suficiente ao alcance da reparação integral. São necessárias 

a adoção de medidas diversas, abrangentes, que garantam mecanismos de retomada e fortalecimento dos modos 

de vida. Cabe aqui destacar que pensar a retomada e fortalecimento dos modos de vida da população atingida 

sem que sejam previamente viabilizados mecanismos de participação, escuta e acolhimento dos relatos dos danos 

sofridos pelos atingidos e de seus anseios, é buscar implementar ações na dualidade da “tentativa e erro”, sendo, 

neste caso, mais provável a ocorrência ao erro, por se lidar com a construção de novos futuros. O devido respeito 

e efetivo reconhecimento da centralidade dos atingidos no processo de reparação dos danos por estes vivenciados 

deve ser aspecto basilar de toda e qualquer ação de reparação. 

 

2.6.3.1 A limitação espacial direcionada pelo TTAC 

Há no TTAC, na Seção VI – Economia, Subseção VI.4 – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos 

Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo, em sua Cláusula nº 132, a previsão de uma delimitação 

espacial de atuação do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios quando esta dispõe que “A 

                                                
208 Os pressupostos aqui apresentados são discutidos tanto em marcos internacionais como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos e os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, quanto no Código Civil Brasileiro. 
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FUNDAÇÃO deverá elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios 

no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, ...”. 

Entende-se, de princípio, que a delimitação da área de abrangência do programa deu-se de modo divergente 

do que é disposto no CAPÍTULO PRIMEIRO – CLÁUSULAS GERAIS, onde, em sua Cláusula 01, dispõe-se que “o 

presente ACORDO será delimitado e interpretado a partir das seguintes definições técnicas”, dentre as quais 

destacam-se: 

i. Como área de abrangência socioeconômica, em seu item VI, “as localidades e comunidades 

adjacentes à Calha do Rio Doce, Rio do Carmo, Rio Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas 

estuarinas, costeira e marinha impactadas”; e 

ii. Como definição de programas socioeconômicos, em seu item IX, um ”conjunto de medidas e de ações 

a serem executadas ... , necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos 

socioeconômicos decorrentes do EVENTO ...”. 

Dessa forma, passados mais de três anos e meio da ocorrência do desastre, e considerando as definições 

técnicas do próprio TTAC, resta evidente que a restrição territorial de atendimento aos M&PN foi motivada por 

falhas de entendimento da abrangência dos danos socioeconômicos e consequências derivadas do desastre para 

além do que era conhecido no momento de assinatura do TTAC. 

Para fins de territorialização, a Ramboll utilizará durante a discussão a seguir a territorialização adotada pela 

Fundação Renova desde 2018. 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

305 
 

Figura 2.6-1: Territorialização adotada pela Fundação Renova 

 

Em função da limitação espacial direcionada pelo TTAC, a atuação territorial da Fundação Renova por meio 

deste programa, até a presente data, permanece restrita aos territórios 1 – Mariana, 2 – Alto Rio Doce, que 

considera os municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, e 6 – Foz do Rio Doce/litoral ES, 

sendo limitada no território 6 à atuação somente aos distritos de Povoação e Regência, pertencentes ao município 

de Linhares. 

A Ramboll entende que tal limitação territorial é passível de superação nos termos do próprio TTAC, uma vez 

que há, neste documento, aspectos que não apenas permitem, mas indicam a possibilidade de que adequações 

sejam realizadas aos programas a partir da identificação de danos a serem reparados. A seguir, apresentam-se 

exemplos de cláusulas que, se consideradas numa leitura integral e conjunta do TTAC, podem garantir que a 

limitação seja equacionada sem dificuldades: 

i. Cláusula 20, referente ao programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados, até então 

descumprida pela Fundação Renova, a qual indica que “deverá ser identificada a totalidade das áreas 

em que se constatarem impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais, em estudo contratado 

pela FUNDAÇÃO e realizado por instituição independente a partir de orientações do COMITÊ 

INTERFEDERATIVO ...”; 

ii. Cláusula 21, a qual dispõe que “o cadastro se refere às pessoas físicas e jurídicas (neste último caso, 

apenas micro e pequenas empresas), famílias e comunidades, devendo conter o levantamento das 

perdas materiais e das atividades econômicas impactadas”; 

iii. Cláusula 22, a qual dispõe que “caberá à FUNDAÇÃO definir, a partir dos estudos técnicos, se a pessoa 

física ou jurídica, famílias ou comunidades, atenderam aos requisitos e critérios para ser cadastrado, 

devendo o cadastro ser submetido à validação do COMITÊ INTERFEDERATIVO”; 

iv. Cláusula 23, a qual dispõe que “o cadastro previsto neste PROGRAMA servirá como referência 

de dimensionamento e quantificação de todos os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS”; e 
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v. Cláusula 28, a qual dispõe que “a FUNDAÇÃO deverá criar mecanismos permanentes de 

atualização, revisão e correção do cadastro para situações individualizadas, que poderá ser 

utilizado tanto para a inclusão quanto a exclusão de pessoas físicas e jurídicas”. 

Não bastassem todas as cláusulas acima destacadas como “ferramentas possíveis” para que a limitação 

espacial destacada na Cláusula 132 seja superada, há ainda, desde o início de março/2019, a possibilidade de 

que sejam convocados os dispositivos da Cláusula 203 do TTAC, a qual dispõe que “a cada 3 (três) anos da 

assinatura deste ACORDO, a FUNDAÇÃO fará a revisão de todos os PROGRAMAS, de forma a buscar e 

mensurar a efetividade das atividades de reparação e compensação ...”; onde, em seu parágrafo primeiro 

fica disposto que “caso a FUNDAÇÃO, a AUDITORIA INDEPENDENTE ou o COMITÊ INTERFEDERATIVO, a 

qualquer tempo, verifiquem, com fundamentos em parâmetros técnicos, que os PROGRAMAS são 

insuficientes para reparar, mitigar ou compensar os impactos decorrentes do EVENTO, a FUNDAÇÃO 

deverá revisar e readequar os termos, metas e indicadores destes PROGRAMAS, ...”; e em seu parágrafo 

segundo destaca que “a revisão das medidas reparatórias não se submete a qualquer teto, as quais deverão 

ser estabelecidas no montante necessário à plena reparação dos impactos socioambientais e 

socioeconômicos descritos, conforme os PRINCÍPIOS e demais cláusulas deste Acordo”. 

Entende-se que, mesmo que seja adotada uma leitura restritiva do TTAC, onde a limitação espacial imposta 

pela Cláusula 132 seja considerada de difícil superação, a chegada do TAC-Gov, no qual a Fundação Renova figura 

como interveniente anuente, direciona que se prossiga com ajustes para que se viabilize o alcance da reparação 

integral dos danos, conforme se vê nos pontos abaixo: 

i. “Considerando o compromisso assumido pelas EMPRESAS no âmbito do TTAC para a reparação 

integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrido em 05 de novembro 

de 2015 ..., por meio do desenvolvimento e execução de 42 (quarenta e dois) Programas 

Socioambientais e Socioeconômicos e respectivos projetos e ações”; 

ii. “Considerando a criação da FUNDAÇÃO em 02 de agosto de 2016 para a gestão dos 

PROGRAMAS e execução das medidas necessárias para a reparação integral dos danos 

diretos resultantes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”; 

iii. “Considerando a necessidade de fortalecer os mecanismos de transparência na difusão de 

informações acerca das ações de reparação integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO 

DA BARRAGEM DE FUNDÃO, bem como facilitar o amplo acesso, de modo adequado, à informação 

com o estabelecimento de canais de diálogo entre o PODER PÚBLICO, as EMPRESAS, a FUNDAÇÃO, 

a sociedade e as pessoas atingidas”; 

iv. Tendo como objeto, disposto na Cláusula primeira, a “alteração do processo de governança 

previsto no TTAC para definição e execução dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES que se 

destinam à reparação integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 

FUNDÃO”; e 

v. Tendo como princípios gerais, dispostos na Cláusula segunda, “IX - a execução de medidas de 

reparação integral que sejam adequadas à diversidade dos danos decorrentes do 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”. 

Considerando os acordos e cláusulas acima destacados, a análise de dados disponibilizados por diagnósticos 

realizados pela Fundação Renova (que serão discutidos mais à frente neste mesmo documento), por dados de 

campo coletados pela Ramboll durante o monitoramento dos programas e/ou a partir de manifestações dos 

atingidos, especialmente em dados do Cadastro (PG001) e/ou dos Canais de Relacionamento e Ouvidoria (pilares 

do PG006 – Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social), pois há inúmeras manifestações 

de M&PN atingidos relatando a existência de danos em toda a calha do Rio Doce atingida e em “Novas Áreas”209, 

não há motivos que sustentem a manutenção da limitação espacial de atuação do PG019 imposta pela Cláusula 

132 do TTAC. A eliminação desta limitação deve permitir que haja uma abordagem mais abrangente junto ao 

                                                
209 Utiliza-se o termo “Novas Áreas” para definir os municípios e/ou distritos das áreas litorâneas reconhecidas pela deliberação 

CIF Nº 58 bem como pelas deliberações que reconhecem a existência de danos secundários, tais como aqueles existentes nas 

áreas da lagoa Juparanã e/ou no município de Sooretama. 
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público-alvo deste programa situado nos Territórios 3, 4, 5, na totalidade do 6, bem como em “novos municípios” 

210 que venham a ter reconhecida, comprovada ou homologada em juízo a existência de danos decorrentes do 

desastre, criando assim abertura de atuação para que se busque pela reparação integral dos danos nos territórios. 

 

2.6.3.2 O “fator tempo” – O tempo da reparação dos danos versus o tempo dos atingidos 

Conforme apresentado anteriormente, é considerado como um dos princípios básicos norteadores das ações 

de reparação dos danos a garantia de que haja celeridade nas ações de resposta a serem implementadas. 

Entende-se que, para que a implementação do PG019 possa garantir a reparação integral dos danos aos 

M&PN atingidos, o sentido de urgência dos atendimentos deste programa deve ser buscado incessantemente, vez 

que a falta de atendimento adequado a este público vem se demonstrando como fator que amplia sua fragilização 

socioeconômica. Logo, eventual inação, como se vê no caso dos Territórios 3, 4, 5 e “Novas Áreas”, discutido no 

tópico anterior, ou inadequação de ações programáticas a partir da atuação do programa, permite que se alongue 

as dificuldades ou a eventual impossibilidade de que este público mantenha suas condições de geração de renda, 

de trabalho e, por consequência, que proveja seu sustento. 

É relevante entender que os desdobramentos do dano, por sua vez, não se limitam ao atingido direto, mas 

se estendem à cadeia na qual o seu negócio está inserido e reverberam de forma ampla na geração de empregos, 

no recolhimento de impostos nos municípios atingidos e no ritmo de desenvolvimento da economia local, para 

citar alguns exemplos. 

No contexto da discussão do “passar do tempo”, é importante destacar a existência de um relato recorrente, 

quando da escuta dos atingidos (coletados pela Ramboll em campo ou disponíveis na internet), na qual é 

destacada a percepção dos mesmos da existência, para além da “dimensão temporal” do tempo, de uma 

“dimensão sensorial” do tempo –  é apontado o sentimento de que “o tempo passa diferente para os atingidos”. 

Os desdobramentos dos danos, conforme anteriormente explicitado, para além de perda de emprego e renda, 

reverberam ainda em danos à saúde, física e mental da população atingida, na fragilização dos tecidos sociais, 

dentre outros fatores que contribuem para que se amplifique a animosidade ao longo dos territórios atingidos e 

dificultem a entrada e execução de ações de reparação pela Fundação Renova. Logo, quanto maior o tempo para 

reparação dos danos, mais se potencializam os desdobramentos dos danos iniciais e maiores se tornam os 

desafios de implementação e o escopo a ser objeto da reparação integral. 

“Ser atingido é paralisar a vida, é paralisar o tempo. Ser atingido é acabar com ‘os projeto’ de vida, 

acabar com os sonhos, acabar com tudo o que se ‘relacionamento’ a pessoas, matérias e até mesmo com a 

natureza. Ser atingido é o que o pessoal pensa que tem que se fazer por aquela pessoa o que der e não o 

máximo” 211. 

“Morei 35 anos no Bento, eu achava que ia terminar os meus dias lá. Foi o único lugar em que pude comprar 

um pedacinho de terra pra chamar de meu. Na minha casa tinha terreiro, horta, árvores. Era uma vida muito 

                                                
210 Encontra-se pendente a inclusão no rol de “novos municípios” aqueles municípios que tiveram a existência de danos já 

reconhecidos pelo sistema CIF por meio da Nota Técnica (NT) Nº 05/2017 – SECEX/CIF e pela Deliberação CIF nº 81, tendo 

sido ambos documentos submetidos para apreciação da 12ª Vara de Justiça Federal em Belo Horizonte permanecendo, até o 

presente momento, aguardando um parecer do juízo. São eles: Ponte Nova / MG na definição de “Área Ambiental 2”, como 

município atingido nas perspectivas socioambiental e socioeconômica; Ponte Nova / MG e  Ouro Preto / MG na definição de 

“Municípios do Estado de Minas Gerais na Área de Abrangência Socioeconômica”, como municípios atingidos na perspectiva 

socioeconômica; e Anchieta / ES na definição de “Municípios e Localidades do Estado do Espírito Santo na Área de Abrangência 

Socioeconômica”, como município atingido na perspectiva socioeconômica. Os municípios poderiam passar ainda a poder contar 

com as disposições das seguintes cláusulas: (i) Ouro Preto / MG – Cláusulas 130 e 134; e (ii) Anchieta / ES – Cláusulas 130, 

132 e 133. 

 

 

211 Jornal A Sirene, 14/11/2017 / O que é ser um atingido? – Relato da Srª Luzia Queiroz, atingida de Paracatu – 

http://jornalasirene.com.br/direitos-humanos/2017/11/14/o-que-e-ser-um-atingido. 
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tranquila. Nós somos da roça, a gente não se acostuma fácil. Quero é que arrumem um lugar pra gente ficar 

tranquilo igual ao Bento. Eles dizem que, em até um ano, a gente volta. Se Deus ajudar, e eu viver até 

lá, tenho esperança de que vou voltar pra minha casinha. A gente não espera só pra gente, mas para os 

que vêm. Assim como eu fui feliz na minha vida, eu espero que meus filhos e meus netos também sejam” 212. 

Apesar de soar dissonante falar em “urgência” já passado tanto tempo da ocorrência do desastre, 

infelizmente o monitoramento do programa e as discussões realizadas junto ao público-alvo a ser atendido por 

este permite perceber que ainda persistem questões “emergenciais” a serem sanadas, inclusive também 

decorrentes da limitação espacial de atuação do programa, já mencionada. 

 

2.6.4 Abordagem do programa de retomada de micro e pequenos negócios segundo o Programa do 

TTAC 

O Programa de Recuperação dos Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo está 

fundamentado nas Cláusulas 132 e 133 do TTAC. 

A Cláusula 132213 estabelece que “A Fundação deverá elaborar e executar um programa específico para a 

recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até 

Candonga e Regência e Povoação, diretamente impactados pelo EVENTO, que deverá ser realizado em 24 meses 

contado da aprovação do orçamento da Fundação”. 

O parágrafo segundo, da referida cláusula, prevê que “Deverão ser previstas ações, sem prejuízo de 

participação no PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, para reconstrução de estabelecimentos atingidos, 

reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio e fomento à retomada da 

produção”. 

Já no parágrafo terceiro, define-se que “Para efeitos deste programa, entende-se como micro e pequenos 

negócios a micro e pequena empresa, a empresa de pequeno porte, o empreendedor individual, os trabalhadores 

que têm próprio negócio, formalizado ou não, e os trabalhadores por conta própria sem vínculo de emprego 

formal ou informal”. 

Por fim, o parágrafo quarto destaca que “Aos destinatários do presente programa será assegurada ajuda 

financeira, no montante definido pelo Programa de Auxílio Financeiro aos IMPACTADOS até a retomada das 

condições para o exercício das atividades econômicas originais ou estabelecimento das condições para o novo 

negócio em substituição ao anterior”. 

Já a Cláusula 133214 dita que “Na impossibilidade de retomada das atividades econômicas originais 

localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, em razão do EVENTO, caberá, ainda, à FUNDAÇÃO 

apoiar os pequenos empreendedores na incubação de novo negócio em substituição ao anterior, por 36 (trinta e 

seis) meses contados da aprovação do PROGRAMA na FUNDAÇÃO”. 

A “Definição do Programa”, documento da Fundação Renova que corresponde à definição do escopo do 

programa, passou por revisões e está em sua terceira versão, conforme demonstrado abaixo. 

  

                                                
212 Jornal A Sirene, 12/04/2019 / Quanto tempo dura a espera? – Relato da Srª Orídes da Paixão de Souza (Dirce), atingida de 

Bento Rodrigues – http://jornalasirene.com.br/cotidiano/2019/04/12/quanto-tempo-dura-a-espera. 

 

 

213 Para ambas cláusulas há parágrafos que destacam a possibilidade de prorrogação dos prazos dos programas sob 

“necessidade fundamentadamente justificada”. 

214 Para ambas cláusulas há parágrafos que destacam a possibilidade de prorrogação dos prazos dos programas sob 

“necessidade fundamentadamente justificada”. 
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Figura 2.6-2: Controle de mudanças do programa 

 

A seguir, será realizada uma análise crítica e comparativa, a partir de uma análise técnica do documento, 

desta última revisão do programa com aquela anteriormente apresentada pela Fundação Renova. 

A última revisão da definição do programa trouxe algumas novas nomenclaturas e estabeleceu como “eixos 

estratégicos” aqueles que eram anteriormente chamados de “processos”. Os eixos estratégicos e objetivos estão 

ilustrados abaixo. 

Tabela 2.6-1: Comparativo de Processos versus Eixos Estratégicos versus Objetivos do PG019 

Processos215 Objetivo Eixos Estratégicos216 Objetivo 

Processo de atendimento 
emergencial e continuado 

Concluir os atendimentos 
emergenciais para retomada 

dos negócios diretamente 
impactados 

Negócios em Operação Concluir os atendimentos 
emergenciais para retomada 

imediata dos negócios 
diretamente impactados e 

executar ações estruturantes 
para os negócios diretamente 

impactados 

Processo de Recuperação de 
Negócios 

Reestabelecer a capacidade e 
o ambiente de negócios para o 

pleno desenvolvimento dos 
negócios diretamente 

impactados pelo evento 

Negócios em Reestruturação Reestabelecer a capacidade e 
o ambiente de negócios para o 

pleno desenvolvimento dos 
negócios diretamente 

impactados pelo evento 

Processo de Desenvolvimento 
de Novos Negócios 

Identificar potencialidades e 
incubar novos negócios de 

impactos social 

Novos Negócios Identificar oportunidades e 
potencialidades e incubar 

novos negócios  

Fonte: “Definição do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios – Definições de Julho / 2017 e Março/2019”, 
pg. 1 (FUNDAÇÃO RENOVA, 2017 e 2019). 

É importante ressaltar que a principal mudança foi considerar, no eixo “Negócios em Operação”, 

anteriormente denominado de processo “Atendimento emergencial e continuado”, a inclusão de ações 

estruturantes, as quais atualmente são representadas essencialmente pelas ações desenvolvidas pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de Minas Gerais e do Espírito Santo (SEBRAE-MG e 

SEBRAE-ES). Não é destacado ou fica claro em nenhum momento, o porquê da mudança, uma vez que, para 

negócios em reestruturação, é de suma importância o desenvolvimento de ações estruturantes para o respaldo 

ao indivíduo que teve seu negócio atingido ao ponto de necessitar passar por um processo de “reestruturação” 

do mesmo. 

Na revisão original da Definição do Programa, de julho/2017, a abrangência de atuação do programa se 

restringia ao trecho entre Fundão e Candonga, Regência e Povoação (FUNDAÇÃO RENOVA, 2017). Já a última 

revisão apresenta, como acréscimo com relação à área de abrangência de atuação do programa, em seu item 1 

– Sumário executivo, a inclusão do termo “Ainda, negócios localizados nos municípios da “Área Ambiental I” e 

aqueles conhecidos como “Novas Áreas”, a partir da verificação do impacto” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019, p. 1). 

                                                
215 Definição do Programa – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios, Julho/2017. 

216 Definição do Programa – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios, Março/2019. 
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É importante destacar, porém, que em seu item 5 – Declaração do programa, Subitem 5.1 – Objetivos, premissas 

e restrições, especificamente no tópico “objetivos”, a definição do programa permanece inalterada, não havendo 

qualquer menção à inclusão das novas áreas (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019, p. 5). Novamente, ainda no Subitem 

5.1 – Objetivos, premissas e restrições, porém agora no tópico “restrições” a definição do programa volta a 

mencionar a inclusão dos termos “Área Ambiental I” e “Novas Áreas”, a partir da verificação do impacto” 

(FUNDAÇÃO RENOVA, 2019, p. 7). 

Assim sendo, após a apresentação da última revisão da definição do programa, entende-se que se inicia um 

processo de adequação da abrangência de atuação do programa, buscando superar a limitação espacial imposta 

pela Cláusula 132 do TTAC. Entretanto, ainda limitada à “verificação do impacto” em territórios que anteriormente 

eram ignorados e sem que haja coerência entre diferentes partes do documento, conforme destacado acima, ou 

sem que haja qualquer detalhamento ao longo do documento da proposta de atuação para do programa para os 

Territórios 3, 4, 5 e 6, além dos distritos de Povoação e Regência + “Novas áreas”. 

A Ramboll entende ainda que, mesmo que haja adequação para atuação nos territórios acima mencionados, 

ainda prevalece a lógica de reconhecimento de danos econômicos apenas atrelados ao “impacto físico-territorial” 

da passagem da lama na área diretamente atingida, não havendo reconhecimento, até o momento, da existência 

de danos devido às pressões econômicas217 que o desastre gerou (e continua gerando) em municípios que 

mantêm relação com os municípios reconhecidos como atingidos (ex.: município de Ouro Preto/MG) e/ou a partir 

da paralização das atividades da Samarco S.A. (tal como é o caso do município de Anchieta/ES). 

Figura 2.6-3: Cronograma, custo estimado do projeto e Estrutura Analítica de Custos 

 

Fonte: “Definição do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios – Definição Março / 2019”, pg. 2 (FUNDAÇÃO 
RENOVA, 2019). 

                                                
217 Com relação a esse tema, a Ramboll (2017), por meio do “Relatório de Avaliação dos Programas Socioeconômicos e 

Socioambientais” de Julho/2017, apontou que existiam lacunas na definição da área de abrangência do programa PG19, 

conforme segue: “A espacialização dos impactos econômicos não está limitada físico-territorialmente à área diretamente 

impactada, gerando pressão econômica em diferentes municípios”. 
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A análise comparativa das bases de planejamento e orçamento entre as diferentes revisões da definição do 

programa permite identificar os seguintes pontos de atenção: 

i. Cronograma – todas as datas de término foram postergadas: (i) Negócios em Operação de 

março/2019 para dezembro/2020 (+21 meses); (ii) Negócios em Reestruturação de dezembro/2019 

para dezembro/2022 (+36 meses); e (iii) Novos Negócios de dezembro/2020 para dezembro/2022 

(+24 meses); 

ii. Estrutura Analítica de Projetos (EAP) / Estrutura Analíticas de Custos (EAC) – houve a inclusão no 

eixo de “Negócios em Operação” do item “Ações estruturadas”, com um aporte de R$ 0,7 Mi; houve 

ainda a inclusão no eixo de “Negócios em Reestruturação” do item Ações nas novas áreas e demais 

territórios”, com um aporte de R$ 2,26 Mi; 

iii. Orçamento –  houve um acréscimo de aproximadamente 15% no orçamento do programa, tendo sido 

o orçamento total modificado de R$ 18,8 Mi para R$ 21,6 Mi; apesar de percentualmente significativo, 

ao considerar-se que a duração do programa sofreu acréscimo em todos os eixos, com alguns destes 

chegando a uma postergação de término de atividades de 3 anos, entende-se que é possível que haja 

subdimensionamento do orçamento estimado; 

a. Um fator que chama a atenção. e que pode despontar como um subdimensionamento significativo 

ao orçamento do programa, é o fato de que para as “Ações nas Novas Áreas e demais territórios” 

o valor alocado é de apenas R$ 2,26 Mi, correspondendo a pouco mais de 10% do valor total do 

programa; 

i. pondera-se que, se para o atendimento aos M&PN localizados nos Territórios 1, 2 e 6, 

limitado aos distritos de Povoação e Regência, que totalizam menos de 200 negócios já 

reconhecidos como atingidos, somente para o eixo “Negócios em Operação” foi 

considerada uma verba de R$ 2,4 Mi, a inclusão dos numerosos M&PN localizados nos 

Territórios 3, 4, 5 e 6 (excluídos os distritos de Povoação e Regência) que pleiteiam o 

reconhecimento como atingidos, considerando a necessidade de atendimento à reparação 

integral dos danos, tem potencial de consumir rapidamente a verba por ora alocada; 

ii. é de se lembrar ainda que, a partir da mobilização das Assessorias Técnicas previstas no 

Termo de Ajustamento Preliminar (TAP), homologado juntamente com o TAC-Gov, a 

estruturação e força das demandas reprimidas dos territórios até então não atendidos 

pelo programa tende a ser significativa; 

iv. Persistem nesta revisão da definição do programa a falta de coerência entre diferentes partes do 

documento, onde em um momento há denominação por “eixos” e em outro por “projetos/processos”. 

Quanto aos itens “Requisitos” e “Premissas”, o principal ponto que chama a atenção é o fato de que o 

requisito ”que (o programa) deverá ser realizado em 24 meses contado da aprovação do orçamento da Fundação”, 

constante da Cláusula 132 do TTAC, foi transformado em uma premissa, ajustando ainda o entendimento de que 

“o prazo se inicia com a aprovação do orçamento deste programa pelo CIF / CTEI – presente neste documento” 

sem que tenha havido qualquer discussão e/ou alinhamento em nível da câmara técnica e/ou CIF a este respeito. 

Tal fato chama ainda mais atenção quando conjugado ao fato de que a nova revisão da definição do programa 

posterga a data de término de todos os eixos propostos (discussão realizada acima). 

A análise permite identificar ainda que, em seu item 5 – Declaração do programa, Subitem 5.3 – Mobilização 

do conhecimento e identificação das soluções, especificamente no tópico 5.3.2 – Solução construída, há referência 

à Cláusula 1 do TTAC destacando que “São considerados negócios impactados pelo TTAC, cláusula 1, aqueles que 

tiveram: 

d- perda de capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele; 

f- perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das quais dependam 

economicamente (...); e 
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g- prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, como inviabilização de estabelecimento 

ou das atividades econômicas”. 

Cabe destacar que a Fundação Renova desconsidera do conceito de “Impactados diretos” do TTAC os seguintes 

itens: 

“e – perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e 

extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva”; 

“h” – inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, 

incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de 

populações; 

 “i – danos à saúde física ou mental”. 

A Fundação Renova destaca que busca estabelecer “limites ou linha de corte para o que se pode identificar 

como impactado direto e indireto”, e que “até o presente momento, a referência de impacto direto e indireto se 

dá em função do laudo do Cadastro Socioeconômico”. 

A Ramboll entende que, se a exclusão dos pescadores e agropecuários do público-alvo deste programa faz 

sentido, uma vez que há os programas PGs 016 e 017, de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras e de 

Retomada das Atividades Agropecuárias, respectivamente, que direcionam a estes públicos programas 

reparatórios específicos aos seus danos, não há, contudo, que se desconsiderar deste programa os M&PN que 

atuam na cadeia produtiva dos segmentos pesqueiro e agropecuário, tais os que comercializavam redes, rações 

e até mesmo operavam como intermediários na cadeia produtiva. Em relação ao público de M&PN extrativistas, 

entende-se que estes devem, necessariamente, ser considerados como público-alvo deste programa. 

Outro item que deve ser fator de atenção é o fato de que, apesar de ser de conhecimento amplo aos que 

acompanham a execução dos programas da Fundação Renova a existência de falhas conceituais e operacionais 

graves ao processo de levantamento e cadastro dos atingidos218, a nova revisão da definição do programa de 

recuperação de M&PN mantém como “entrada principal” ao programa, inclusive com a adoção das determinações 

dos “impactados diretos” ou “impactados indiretos”, seus critérios de inelegibilidade e elegibilidade à condição de 

atingido, o programa do Cadastro, sem que seja discutida ou proposta qualquer alternativa de mitigação das 

falhas oriundas dos processos executados pelo Cadastro, tais como a execução de diagnósticos complementares, 

etc. Há de se alertar para o fato de que a manutenção do processo conforme definido, em função das falhas do 

Cadastro, tende a gerar limitações de reconhecimento de M&PN como sendo atingidos e restrições de ingresso 

ao público elegível às ações do programa. 

O foco do programa deve ser permitir que aqueles M&PN atingidos que indiquem e/ou demonstrem a 

ocorrência de danos às suas atividades econômico-produtivas sejam acolhidos como pertencentes ao público-

alvo ao qual o programa se dispõe a ser meio de reparação de danos. 

Quanto à interface com outros programas, entende-se como um retrocesso o fato de o programa de Proteção 

Social (PG005) ter sido excluído da lista de programas que tem interface e encaminhamentos cruzados com o 

programa de recuperação de M&PN. As estratégias de enfrentamento à pobreza que buscam ser incorporadas 

pelo CIF / CT-OS (Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial) à definição do PG005 poderiam 

vir em suporte àqueles M&PN atingidos que encontrarem-se em situação de maior vulnerabilidade social. 

Já em relação aos critérios para encerramento do programa e aos indicadores de eficácia e efetividade 

propostos, a Ramboll entende que estes não são suficientemente robustos para que sejam representativos das 

realidades dos M&PN atingidos, sejam estes já atendidos pela Fundação Renova ou ainda pleiteantes à condição 

de “elegíveis” ao atendimento. O que se percebe, numa análise um pouco mais aprofundada dos indicadores 

propostos, é que: (i) estes desconsideram a percepção dos atingidos quanto aos atendimentos realizados pela 

                                                
218 Maior detalhamento relativo às falhas conceituais e operacionais do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados 

(PG001) pode ser verificado no documento Ramboll / Fundação Getulio Vargas – “Dossiê do Levantamento e Cadastro dos 

Impactados (PG001), em seu item “5 – O PG001 e a Reparação Integral”. 
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Fundação Renova aos M&PN atingidos, beneficiários diretos e motivo de existência deste programa reparatório; 

(ii) são considerados indicadores para aferição apenas de aspectos quantitativos, tais como “quantidade de 

estabelecimentos reconstruídos/quantidade de estabelecimentos existentes impactados pelo evento” sem que 

haja uma análise qualitativa tal qual “quantidade de atendimentos realizados considerados satisfatórios pelo 

público alvo do programa/quantidade de atendimentos realizados pelo programa”. 

Por último, é considerada uma limitação significativa à definição do programa o fato de não haver: 

i. ainda que de modo preliminar e/ou conceitual, qualquer detalhamento de ações e/ou indicadores 

previsto para abranger os atendimentos aos M&PN que serão realizados nas “novas áreas”; e 

ii. na metodologia utilizada, qualquer menção ao TAC-Gov e/ou aos processos de adequação dos 

programas que devem ser fomentados e viabilizados pela efetiva participação dos atingidos prevista 

neste novo acordo. 

Vale ressaltar que a definição do PG019 ainda não foi validada pela CT-EI e, consequentemente, não validada 

pelo Comitê Interfederativo. 

Em relação aos eixos estratégicos do programa, estes serão tratados mais adiante, no item 4.2 – Status de 

implementação do PG019, já considerando os dados do monitoramento do programa realizado pela Ramboll. 

A seguir, é apresentada a “Linha do tempo do PG019”, indicando, os principais marcos do programa, sejam 

eles definidos pelo TTAC ou pela definição do programa. Também são apresentadas as postergações das datas 

de término dos eixos do programa, apresentadas na última revisão da definição do programa. 
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2.6.4.1 3 A linha do tempo do PG019 

Figura 2.6-4: Linha do tempo do PG019. 
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2.6.5 Grandes Questões do programa de recuperação de micro e pequenos negócios na Bacia do Rio 

Doce 

Segundo Albert Hirschmann (1961), as atividades econômicas estão conectadas em cadeias produtivas, e 

choques acabam por gerar consequências em todas as complexas conexões e relações criadas em espaços de 

produção (Hidalgo e Hausmann, 2009). Há ainda o fato de que elementos que caracterizam uma determinada 

economia regional tendem a se perpetuar e se acentuar ao longo do tempo (Gunnar Myrdal, 1968), isto é, 

economias estruturalmente deprimidas tendem a acentuar tal condição se, choques positivos, com o objetivo 

de mudar a trajetória de desenvolvimento, não forem aplicados. Isso parece ser o que caracteriza atualmente 

a condição das economias regionais instaladas ao longo do Rio Doce e do litoral capixaba atingido. 

A destruição de estruturas públicas e privadas (edificações, pontes, ruas etc.), a redução de atividades 

econômicas das regiões atingidas nos dois estados (agricultura, pecuária, pesca, turismo, comércio) (IBAMA, 

2015 e ANA, 2015 apud Simonato; Domingues; Magalhães, 2018), aliadas a uma falta de diversificação 

econômica robusta, acabou por acentuar o aumento do desemprego e a redução da base tributária 

(especialmente a advinda da produção minerária), após a ocorrência do desastre. Tais fatores, quando aliados 

à crise econômica que ocorre em nível nacional, representam um grande desafio no cumprimento dos objetivos 

do programa em questão. 

Esse capítulo apresentará os resultados obtidos por meio de entrevistas com representantes dos negócios 

atingidos, análise de documentos e demandas à Fundação Renova e verificação de dados secundários. 

 

2.6.5.1 Situação macroeconômica e economia regional 

Nos dois últimos anos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro se aproximou a 1%, isso depois de passar 

por forte retração (DIEESE, 2019). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB per 

capta brasileiro acumulou quedas entre os anos de 2014 e 2016; já entre 2017 e 2018 não houve crescimento 

representativo, ficando próximo a 1,1% em 2018. 

A Ramboll buscou dados que pudessem subsidiar e eventualmente contrapor os resultados obtidos em 

campo que serão apresentados no item 4.2 esse documento. Buscou-se realizar uma análise de possíveis 

impactos sobre a demografia de empresas nos municípios ao logo do território atingido (calha do Rio Doce e 

“Novas Áreas”), bem como com em relação à dinâmica de criação e fechamento de postos de emprego. 

Considerou-se as variações tanto de criação e desaparecimento de empresas, por porte e seção (conforme 

classificação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS – do Ministério da Economia, versão 2.0.), tanto 

a variação da quantidade de pessoas empregadas, para os biênios 2013-2015 (pré-desastre) e 2015-2017 (pós-

desastre). 

A escolha dos biênios 2013-2015 e 2015-2017 é estratégica, do ponto de vista metodológico. Primeiro 

porque, conforme já dito anteriormente, a crise econômica dos últimos anos mostra seus primeiros efeitos 

desde, pelo menos, o ano de 2014. Logo, na variação da quantidade de empregos e empresas entre o ano de 

2013 e 2015 já estão inseridos, em alguma medida, os efeitos da crise econômica nacional – contudo, nesse 

mesmo período, ainda não seria possível observar os efeitos do desastre, uma vez que este ocorreu em 

novembro/2015 e os dados da RAIS trabalhados são consolidados do dia 31/12 de seu respectivo ano. Logo, 

temos o seguinte quadro: entre 2013 e 2015, efeitos severos da crise econômica, sem a presença dos efeitos 

econômicos do desastre; entre 2015 e 2017, efeitos da crise (mais branda em 2017, com alguma recuperação 

do PIB per capita), somada aos efeitos do choque proporcionado pelo desastre da Samarco. 

A Figura 2.6-4  apresenta a comparação entre a quantidade de empresas por território atingido. Nota-se 

que os territórios 1, 2, 3 e 4 já apresentavam uma tendência de fechamento de empresas no biênio 2013-2015, 

a qual foi acentuada no período de 2015-2017. Já para os territórios 5 e 6, o que se percebe é a inversão da 

dinâmica que vinha ocorrendo, saindo de uma trajetória de abertura de novas unidade para uma realidade de 

diminuição de aproximadamente 50% do volume de empresas. Olhando os dados consolidados, pode-se 

perceber que o estado de Minas Gerais apresentava tendência de encerramento de empresas em contraposição 

ao estado do Espírito Santo no primeiro biênio, tal fato poderia indicar que o território 5, que compreende tanto 

municípios mineiros quanto capixabas, poderia ter tido influência positiva (abertura de empresas) dos 

municípios capixabas (Baixo Guandu e Colatina). 
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Figura 2.6-4: Variação da quantidade de empresas, por território, para os biênios 2013-2015 e 2015-2017 

 

Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

A Tabela 2.6-2 apresenta os dados numéricos da realidade descrita acima e ilustrada na Figura 2.6-4. 

Tabela 2.6-2: Quantidade de empresas, por território, para os anos de 2013, 2015 e 2017. 

Território 2013 2015 Saldo 2013-2015 2017 Saldo 2015-2017 

Território 1 2566 2563 -3 2437 -126 

Território 2 3598 3466 -132 3331 -135 

Território 3 29724 28776 -948 27855 -921 

Território 4 14217 13952 -265 13179 -773 

Território 5 9516 9827 311 9652 -175 

Território 6 31533 32807 1274 31923 -884 

Rio Doce 91154 91391 237 88377 -3014 

Total-MG 945334 948720 3386 927095 -21625 

Total-ES 158961 163254 4293 161000 -2254 

Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

A Ramboll também buscou entender como a dinâmica de empregos se deu durante o mesmo período de 

maneira a verificar a associação entre o fator do fechamento de empresas com a geração de emprego no 

território atingido. Foi observada a variação da quantidade de pessoas empregadas no setor formal (Figura 2.6-

5) e os dados vão ao encontro à tendência negativa, principalmente no período 2015-2017. 

É possível que um dos fatores que explicam a dinâmica de exceção verificada no Território 1 para o segundo 

biênio seja relacionada à execução de contratações locais, provenientes do requisito de contratação local 

estipulado para o Programa de Estímulo à Contratação Local (PG020). 
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Figura 2.6-5: Variação da quantidade de pessoas empregadas, por território, para os biênios 2013-2015 e 2015-2017 

 

Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

 

Tabela 2.6-3: Quantidade de pessoas empregadas, por território, para os anos de 2013, 2015 e 2017 

Território 2013 2015 Saldo 2013-2015 2017 Saldo 2015-2017 

Território 1 16393 13200 -3193 14142 942 

Território 2 17265 17972 707 17602 -370 

Território 3 150131 137890 -12241 132119 -5771 

Território 4 73222 73679 457 66838 -6841 

Território 5 47230 46295 -935 43861 -2434 

Território 6 235839 233001 -2838 217761 -15240 

Rio Doce 540080 522037 -18043 492323 -29714 

Total-MG 5057080 4821116 -235964 4710919 -110197 

Total-ES 954791 924742 -30049 874157 -50585 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

De modo complementar, para se verificar a existência de possível choque sobre os M&PN do território 

atingido pelo desastre em 2015, optou-se por checar a variação da quantidade de empresas de acordo com seu 

porte. Para manter a relação com o público-alvo do PG019, por meio das Figuras 2.6-6 e 2.6-7, apresenta-se o 

movimento relativo às empresas com até 99 empregados. Essa classificação baseou-se nos critérios adotados 

pelo SEBRAE, para fins de análise de porte em termos de quantidade de pessoas empregadas. 

Tabela 2.6-4: Classificação de porte de empresas, conforme número de empregados proposta pela SEBRAE 

Porte Comércio e Serviços Indústria 

Microempresa (ME) Até 9 empregados Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) 

De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de médio porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grandes empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Fonte: “DIEESE; SEBRAE, 2013. 

 

Para a presente análise, não se adota exatamente a regra do SEBRAE, pois não se está segmentando as 

empresas entre Comércio & Serviços e Indústria. Assim, adotou-se como regra a seguinte aproximação: 

Microempresas – até 19 empregados; Pequena empresa – entre 20 e 99 empregados. Frequentemente, essas 

duas categorias poderão ser tratadas em conjunto como “empresas de menor porte”. 

-19%

4%

-8%

1%

-2% -1%
-3% -5%

-3%

7%

-2%
-4%

-9%

-5% -7% -6%

-2%
-5%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Variação da quantidade de empregados, por território, para os biênios 
2013-2015 e 2015-2017

2013-2015 2015-2017



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

318 
 

Figura 2.6-6: Variação da quantidade de empresas por porte (por número de empregados) – 2013-2015 

 

Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

 

Figura 2.6-7: Variação da quantidade de empresas por porte (por número de empregados) – 2015-2017 

 

Fonte: RAIS – Ministério da Economia. 

Mesmo sabendo das limitações que as análises realizadas neste nível agrupado implicam, para efeito de 

contextualização e compreensão da dinâmica econômica regional que se verifica na Bacia do Rio Doce ao longo 

destes últimos períodos, seu uso é considerado salutar, ainda mais quando se busca atrelar as questões do 

número e porte de empresas nos territórios atingidos. 

Um outro fator que potencialmente não é capturado nas análises apresentadas acima, mas que é percebido 

a partir das visitas de campo e relatos escutados da população atingida, é o fator de informalidade muito 

presente na região e que, diante das tendências apontadas, aparentemente caminha para um aumento nas 

dinâmicas, tanto para o trabalho informal, quanto para a informalidade fiscal. 
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2.6.5.2  Status de implementação do PG019 

Apresentado o cenário macroeconômico e regional e contextualizado os movimentos que vêm sendo 

percebidos nos níveis dos M&PN, a seguir será elucidado o status de implementação do programa. Dentro do 

contexto de reparação integral, a partir do momento em houve evidências da existência de danos, optou-se 

por realizar o monitoramento de toda a calha, ou seja, dos Territórios de 1 a 6. 

Até o momento, a amostra realizada pela Ramboll contemplou a realização de entrevistas com 50 M&PN 

espaçados em toda a área atingida. A coleta de dados foi realizada com os responsáveis pelos negócios e/ou 

com os profissionais autônomos. Para os Territórios 1, 2 e 6, limitado à Povoação e Regência, a Fundação 

Renova repassou informações dos M&PN atingidos e seus contatos, o que permitiu com que a Ramboll 

executasse, de maneira independente, as visitas de campo para coleta de informações. Para os territórios 3, 4, 

5 e 6 (excluídos Povoação e Regência), os dados repassados pela Fundação Renova não indicavam nome ou 

contato dos negócios atingidos. Como alternativa, a Ramboll acessou os dados do Cadastro (PG001) via SGS 

(Sistema de Gestão de Stakeholders) e através da razão social e site de busca, extraiu a listagem de negócios 

a serem entrevistados, aleatoriamente. 

A distribuição da amostra pelo território está ilustrada na Figura 2.6-8. 

Figura 2.6-8: Negócios atingidos - Espacialização da amostra de M&PN entrevistados pela Ramboll 

 

A distribuição dos setores econômicos da amostra de M&PN entrevistada pela Ramboll está ilustrada na 

Figura 2.6-9. 
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Figura 2.6-9: Setores econômicos dos negócios visitados, conforme sistematização de campo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de vistas de campo. 

 

Durante as entrevistas, os critérios de danos foram abordados e os resultados gerais consolidados são 

apresentados na Figura 2.6-10. A Tabela 2.6-5 mostra os resultados numéricos, por território. 

Figura 2.6-10: Danos relatados pelos M&PN atingidos - Amostra Ramboll 
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Tabela 2.6-5: Espacialização da amostra Ramboll para critérios de reconhecimento de negócios atingidos 

 Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Perda de infraestrutura/ Equipamentos/ Insumos 70% 100% 92% 100% 50% 60% 0% 
Danos à capacidade empreendedora / Perda de competitividade e clientes 90% 100% 67% 100% 92% 100% 100% 
Parada temporária / Mudança operacional  96% 100% 92% 100% 92% 100% 100% 
Endividamento/ Impacto qualidade de vida 50% 25% 8% 100% 58% 86% 100% 
Impacto negativo nos empregos gerados 58% 100% 44% 75% 64% 50% 67% 

 

Nota-se que, mais de 3,5 anos após a ocorrência do desastre, 90% dos negócios atingidos ainda reportam 

danos à sua capacidade empreendedora, perda de competitividade e clientes. O que levam a uma menor 

margem de lucro e de renda do que aquela obtida pré-desastre. Nesse sentido, foi questionado aos entrevistados 

sobre o retorno operacional dos negócios, fazendo distinção a questões que dividiam em negócios em operação 

em condição diferente do pré-desastre e negócios em operação com retomada da condição pré-desastre. A 

realidade das respostas obtidas junto aos territórios está ilustrada na Figura 2.6-11. 

Figura 2.6-11: Status da retomada operacional dos M&PN amostrados pela Ramboll 

 

 

Conclui-se que mais de 1/3 (38%) dos entrevistados segue sem executar o retorno operacional do seu 

negócio. Dos negócios que conseguiram retomar a operação, apenas 14% reportaram ter voltado ao patamar 

de renda anterior à ocorrência do desastre e 48%, mesmo tendo retomado a atividade operacional, segue com 

renda inferior àquela obtida anteriormente. 

Tal realidade, por sua vez, caminha para que haja uma redução no quadro de funcionários, ainda que 

informais, nos M&PN atingidos. Constatou-se que em 58,3% da amostra de M&PN entrevistados, houve 

necessidade da redução no quadro de funcionários. 

Os dados extraídos da RAIS corroboram a realidade encontrada em campo, onde 61% dos entrevistados 

relataram a redução dos quadros em função da queda no movimento do estabelecimento219. Vale ressaltar 

que metade dos estabelecimentos que não reportaram a dispensa de empregados são empresas de constituição 

familiar e/ou que nunca tiveram contratados, pois trabalhavam sozinhos no negócio. 

Com o objetivo de aproximar o reporte do monitoramento do programa à estrutura que a Fundação Renova 

estabeleceu na última revisão da definição do programa, os próximos itens estão organizados em “eixos 

estratégicos”. 

  

                                                
219 Para essa questão, o universo a ser considerado é de 36 empresas entrevistadas, pois nem todas preferiram responderam 

ao questionamento. 
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2.6.5.2.1 Eixo I – Negócios em Operação 

De acordo com o documento de definição do programa, o objetivo deste eixo é “concluir os atendimentos 

emergenciais para retomada imediata dos negócios e executar ações estruturantes para os negócios 

diretamente impactados”. 

A seguir, são apresentados os resultados identificados em campo, por meio da amostra de M&PN 

entrevistados.  

 

Territórios 1 – Mariana; e 2 – Alto Rio Doce: 

A base de dados utilizada para monitoramento do programa para os territórios 1 e 2 é a planilha enviada 

pela Fundação Renova intitulada “Gestão PG19 SGS_Atendimentos_2019_02_06” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019). 

Ela apresenta um total de 190 atendimentos realizados a 163 M&PN atingidos, entretanto na última revisão da 

definição do programa (março/ 2019), a Fundação Renova apresenta um total de 139 “pessoas que de acordo 

com os dados do cadastro emergencial, tiveram seus negócios diretamente impactados pelos rejeitos na região 

do município de Mariana até o município de Rio Doce”. Destaca-se que, no documento mencionado acima, 

enviado pela Fundação Renova à Ramboll, as 163 “pessoas” são reconhecidas como “atingidas”. 

Figura 2.6-12: Destaque à planilha “Gestão PG19 SGS_Atendimentos_2019_02_06” – coluna “Atingido”. 

 

Nessa mesma planilha, foi apresentado o status do atendimento emergencial (coluna “Finalizado”). 

Constava que 89% dos atendimentos estavam concluídos, porém após visitas de campo, a Ramboll identificou 

por meio das entrevistas que 85% daqueles M&PN reportados como concluídos pela Fundação Renova não 

consideravam seus atendimentos “concluídos”. Esse entendimento se devia ao fato de que, se por um lado 

houve atendimento emergencial, onde os equipamentos foram repostos, na grande maioria dos casos a 

reposição se deu de maneira parcial e/ou em qualidade inferior àquela dos materiais originalmente perdidos. 

Ainda no contexto do atendimento emergencial, porém relativo ao auxílio no pagamento de boletos de 

fornecedores, este também é reportado como tendo sido realizado de maneira parcial. Há ainda relatos de casos 

em que a reforma necessária para a retomada do negócio também foi realizada de maneira parcial, ficando 

apenas a parte exterior concluída ou ainda tendo pendências de obras a serem refeitas em função da má 

qualidade da execução inicial. 

Nesse processo, foram relatados também casos onde os atingidos não puderam verificar os equipamentos 

antes da assinatura do “Termo de quitação” e que, após assinarem e verificarem o material recebido, foram 

constatadas divergências. Em um dos relatos um atingido informou que “a Fundação Renova agiu com crueldade 

durante esse processo, dizendo que ‘era melhor pegar o que eles estavam dando do que ficar sem nada”, tendo 

este informado ter se sentido humilhado. 

Nesse sentido, existem preocupações com relação aos indicadores estabelecidos pela Fundação Renova, os 

quais serão detalhados a seguir: 

Indicador Fundação Renova I02: Reposição dos insumos impactados necessários para a retomada da 

operação do negócio. 

 

I02= 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

É indicado como “Fonte e método de medição/coleta do parâmetro” a adoção a partir do “Termo de entrega 

dos insumos a serem arquivados no SGS”. À Ramboll, foram relatados casos de que foi solicitada a assinatura 

do “Termo de quitação” quando do pagamento de apenas um dos boletos pendentes e até mesmo antes do 

recebimento e verificação dos equipamentos repostos. Tais questões induziriam a um atendimento não realista 
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ou não entendido como “finalizado” pelos atingidos. Adicionalmente, a Ramboll solicitou os comprovantes de 

pagamentos dos boletos e entregas realizadas para cada atingido. 

Com relação aos comprovantes de pagamento de boletos, a resposta da Fundação Renova “GOV 1961 – 

Comprovantes pagamentos empreendimentos atingidos” é demonstrada na Figura 2.6-13. 

Figura 2.6-13: Resposta Fundação Renova – GOV 1961: comprovantes de pagamento 

 

Os arquivos anexos reportados no documento se referem ao pagamento de boletos para 3 atingidos. Na 

planilha também citada, na resposta, estão listados 19 atendimentos, porém os comprovantes não foram 

fornecidos. Nota-se aqui a existência de falhas na gestão dos atendimentos uma vez que, dos 163 atingidos 

listados, há comprovantes para 19, ou seja, 12% do total de atingidos teria recebido este suporte, porém como 

comprovantes, há registro para apenas 3 casos. Os pagamentos foram realizados entre dezembro/2016 e 

janeiro/2018. Não houve nenhuma explicação do porquê da priorização desses negócios, nem as justificativas 

para os valores, que variaram de aproximadamente R$ 27.000,00 a R$ 105.000,00. 

Indicador Fundação Renova I01- Reconstrução dos estabelecimentos impactados 

 

I01= 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢í𝑑𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐸𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂
∗ 100 

 

A definição para o denominador do indicador é “coleta dos dados medidos após EVENTO, com relação de 

todos os estabelecimentos impactados, usando com suporte manifestações no SGS, formulários de cadastro e 

atendimentos presenciais”. Aqui, vale as ressalvas de que a Ramboll, ao buscar informações no SGS sobre 

atendimentos, contatou que muitas questões relativas ao dano água foram classificadas como sendo pertinentes 

ao PG019 mesmo que, em muitas situações, a reclamação não estava relacionada a nenhum negócio atingido. 

Sendo assim, itens que foram classificados como PG19 não necessariamente tinham essa relação com M&PN, 

podendo haver casos de reclamações do PG19 que estão sendo classificadas de forma equivocada e por isso 

não contabilizadas. Há ainda os aspectos relacionados às limitações do Cadastro, já apresentadas, que podem 

acabar excluindo negócios atingidos de participar do programa. 

As questões mais específicas de cada território estão descritas a seguir. 

Território 1: Considerando que são essencialmente negócios atingidos fisicamente e/ou que dependem da 

conclusão dos reassentamentos para retorno à operação, esses serão tratados no âmbito de negócios em 

reestruturação. Neste território, foram entrevistados 8 representantes de negócios e 87,5% recebem AFE – 

Auxílio Financeiro Emergencial – e receberam indenizações parciais. Apenas 1 atingido, ou 12,5% da amostra, 

considera que obteve auxílio emergencial satisfatório e ainda, provavelmente em decorrência da falta de 

assistência emergencial, foi identificado que 25% contraíram dívidas. Apenas 1 (12,5%) reportou a ocorrência 

da retomada das atividades, porém reporta ainda estar distante da condição de renda pré-desastre. 

Território 2: Nesse território foram visitados 12 negócios, desses 83% recebem AFE e 25% receberam 

alguma antecipação da indenização, tendo 8% recebido a indenização total. 

Em Barra Longa/MG, verificou-se, por meio de entrevista, que parte dos negócios atingidos retomou as 

operações, essencialmente restaurantes e loja de material de construção localizados próximos à praça principal. 

Outros negócios seguem com dificuldade de restabelecer as atividades. Muitos dos negócios atendidos 
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emergencialmente, aqueles que necessitaram de medidas estruturais, estão passando por nova reforma devido 

à existência de deficiências nas obras realizadas inicialmente, na época do desastre, entre o final do ano de 

2015 e o início de 2016. O tempo de interrupção de operação dos negócios atingidos variou de acordo com a 

localização e tipo de negócio. Em média, houve uma parada de 9 meses e o atendimento emergencial se deu 

de maneira bastante distinta. Incialmente, a Samarco iniciou os atendimentos, fazendo o repasse para a 

Fundação Renova quando de sua criação. 

Dentre os municípios de Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG, o que se identificou em campo foi 

que nenhum dos negócios atingidos conseguiu retomar suas atividades à situação de renda pré-desastre. 

Figura 2.6-14: Proporção da amostra de visitas de campo a M&PN atingidos sobre o total de visitas – Território 1. 
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Figura 2.6-15: Proporção da amostra de M&PN com retorno operacional – Território 1. 

 

Na última versão da definição do PG019, houve a inclusão, no eixo de “Negócios em Operação”, do escopo 

de “executar ações estruturantes para os negócios diretamente impactados”. Nesse âmbito, estão sendo 

desenvolvidas ações conjuntas entre a Fundação Renova e o Sebrae-MG e Sebrae-ES. 

Foi indicado, no documento “GOV 2658 – Esclarecimento lista de negócios atingidos” de junho/2019 que 

60 atendimentos haviam sido desenvolvidos pelo Sebrae-MG, sendo 48 em Barra Longa/MG, 3 em Rio Doce/MG, 

4 em Santa Cruz do Escalvado/MG e 5 em Mariana/MG. Foi indicado que os atendimentos em Mariana/MG (98 

atendimentos) é que estariam pendentes, totalizando assim uma previsão de 158 atendimentos via Sebrae-MG. 

Destaca-se que parte dos negócios atingidos constantes no documento “Gestão PG19 

SGS_Atendimentos_2019_02_06” não consta no documento contendo o status dos atendimentos do Sebrae-

MG “Controle Sebrae status_anexo 1” e esta possui novos negócios que antes não haviam sido informados. 

Existe um total de 30 negócios correspondentes entre as duas listas, sendo assim, ainda sem considerar os 

negócios não atendidos em Mariana, existiria um total de 102 negócios que não estão contemplados nos 

atendimentos do Sebrae-MG de um total de 167. 

Em entrevista junto ao Sebrae-MG, foi indicado que a Fundação Renova não realizou os repasses dos 

negócios a serem atendidos nos prazos estabelecidos e, por este motivo, o número de atendimentos realizados 

apresentava um descasamento significativo com relação ao total de negócios atingidos (60 atendimentos 

realizados, de 167 atendimentos previstos). Foi informado ainda pelo Sebrae que algumas das desistências dos 

processos de atuação junto ao Sebrae-MG se deram, pelos M&PN atingidos, pela falta de cumprimento da 

Fundação Renova de ações de fornecimento de insumos/equipamentos e/ou alinhamentos referentes ao 

Programa de Indenização Mediada (PIM). 

Por fim, a Fundação Renova informa uma previsão de 158 atendimentos pelo Sebrae-MG, não indicando 

que chegará aos 190 negócios atendidos. 

Segundo informado pela Fundação Renova no documento “GOV 2659”, o aditivo ao contrato com o Sebrae-

MG para continuidade das atividades aguarda assinatura de sua diretoria e, em resposta a um pedido de 

atualização de status, a Fundação Renova respondeu, por meio do documento “GOV 2665- PG19", recebido dia 

11/06/2019, que as ações junto ao Sebrae-MG seguem paralisadas, fato considerado crítico à efetividade e 

continuidade dos atendimentos. Outro fator a se observar é o entendimento apresentado pelo Sebrae-MG de 

que o relacionamento com a Fundação Renova tem sido de pouca parceria e diálogo, prevalecendo uma relação 

de “contratante-contratado”. 

Territórios 3 – Calha do Rio Doce (Vale do Aço); 4 – Médio Rio Doce; e 5 – Baixo Rio Doce: 

(Se estendem desde o município de Rio Casca/MG, à jusante da UHE Risoleta Neves, até o município de 

Marilândia/ES). 
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Permanece a existência de um impasse com relação aos atendimentos do PG019 para os territórios 3, 4, 5 

(maior detalhe em relação às discussões de limitação espacial, verificar item 2.6.3.1 deste relatório). 

No começo de 2019, a Fundação Renova indicava que estava indo na direção do endereçamento de ações 

de reparação de danos causados, conforme os documentos “GOV 1539 – Listagem de negócios impactados nos 

Territórios 3, 4 e 5” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019b), onde aponta para um diagnóstico sendo realizado na região 

correspondente aos citados territórios em fevereiro/2019 e documentos “GOV 1387 - Impactos e Situação e dos 

Negócios atingidos” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019c) e “GOV 1389 - Status Diagnósticos para Território 4” 

(FUNDAÇÃO RENOVA, 2019d), conforme pode ser visto nas figuras abaixo. 

Figura 2.6-16: Documento GOV 1539: Resposta de demanda com base de dados que lista impactos em negócios nos 

territórios 3, 4 e 5 como áreas a serem abordadas pelo PG019. 

 

 

Figura 2.6-17: Resposta de demanda com menção à lista de negócios impactados nos territórios 3, 4 e 5 como áreas a 

serem abordadas pelo PG019. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019c. 
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Figura 2.6-18: Resposta de demanda com menção a atividades junto à negócios impactados nos territórios 3, 4 e 5 como 

áreas a serem abordadas pelo PG019. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019c. 

 

Figura 2.6-19: Resposta de demanda com menção a negócios impactados no território 4, como áreas a serem abordadas 

pelo PG19. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019d. 

Entretanto, em maio/2019, as respostas aos documentos “1.8.3.4 Resposta à demandas Economia e 

Inovação GI_051” e “Reposta Economia e Inovação – GI 052_mar_2019” não vão ao encontro ao disposto na 

nova revisão da definição do programa, e menos ainda às repostas previamente fornecidas, como é possível 

perceber por meio das figuras 2.6-20 e 21. 

Figura 2.6-20: Resposta de demanda com apontamento de restrição locacional imposta pelo TTAC ao PG019. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019e. 

 

Figura 2.6-21: Resposta de demanda com apontamento de restrição locacional imposta pelo TTAC ao PG019. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019f. 

 

Logo, a partir dos posicionamentos contraditórios apresentados pela Fundação Renova, é possível deduzir 

que: 

i. há uma contradição nas respostas apresentadas pela Fundação com sua revisão mais 

recente da definição do programa, onde já há, inclusive, verba alocada e sendo gasta em atividades 

de mapeamento de danos existentes nos Territórios 3, 4 e 5; importante destacar que a revisão da 
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definição do programa encontra-se protocolada na CT-EI para análise e aprovação do programa, 

por solicitação da Fundação Renova; 

ii. ainda não há uma proposta de atuação estruturada para a reparação dos danos já 

identificados nos Territórios 3, 4, 5 e “Novas Áreas”; e 

iii. qualquer ação efetiva de reparação de danos neste território por meio do PG019 tende 

a, no melhor dos casos, levar meses para que seja implementada. 

A Ramboll entende que houve avanço na definição do programa em buscar superar a limitação espacial 

imposta pela Cláusula 132 do TTAC porém, o que se percebe em campo é a existência de um posicionamento 

em desfavor do reconhecimento dos negócios como atingidos. 

Das visitas de campo realizadas pela Ramboll, inicialmente orientadas pelo documento “Base de dados - 

propriedades impactadas nos territórios 3, 4 e 5” (no qual não constam nomes do estabelecimento e/ou 

proprietários), ao se considerar o total de 259 atingidos listados e aqueles amostrados em entrevistas pela 

Ramboll, tem-se até o momento uma amostragem de 9%. Nenhum dos negócios nesses territórios recebeu 

qualquer tipo de atendimento emergencial pelo PG019, e mais da metade acusa ainda estar na expectativa de 

obter seu reconhecimento como atingidos. 

É válido notar que, nestes territórios, como não houve o dano físico da lama no estabelecimento comercial, 

a maioria dos negócios já voltou à operação, sendo a exceção o segmento dos areais. Mesmo dentre os que 

estão em operação, apenas um deles reporta retorno ao patamar de renda anterior ao desastre. É recorrente a 

escuta de relatos pelos atingidos de que os M&PN “que pagavam aluguel, fechou um monte por aí. Eu não pago, 

então vou sobrevivendo”. Um outro queixou-se do aumento da informalidade, tendo dito “(Esses aí) Não pagam 

imposto, não geram emprego, e a gente que paga tem que baratear a mercadoria para (conseguir) concorrer”. 

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, em outubro/2017 o presidente da Fundação Renova, Roberto 

Waack, indicava a existência de indenizações pagas referente ao dano água nos territórios 4 e 5. Se houve dano 

no território e negócios dependem de água, logo, não só as pessoas ou residências tiveram prejuízos, mas 

também as empresas sofreram danos, algumas deixando de operar. 

Figura 2.6-22: Resposta apresentada pelo Diretor-Presidente da Fundação Renova durante entrevista ao jornal Valor 

Econômico. 

 

Fonte: Jornal Valor Econômico, 2017. 

Atingidos em Belo Oriente/MG relatam que a insegurança sobre a qualidade da água continua a gerar 

prejuízos aos seus negócios. Por exemplo, proprietária de açougue relata que já não existe mais demanda pela 

carne já temperada, produto de valor agregado vendido pelo estabelecimento que garantia uma maior margem 

de lucro. 
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Figura 2.6-23: Proporção da amostra de visitas de campo a M&PN atingidos sobre o total de visitas – Territórios 3, 4 e 5. 

 

 

Figura 2.6-24: Proporção da amostra de M&PN com retorno operacional – Territórios 3, 4 e 5. 
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Figura 2.6-25: Proporção da amostra de M&PN visitados que já obtiveram o reconhecimento à condição de atingidos – 

Territórios 3, 4 e 5. 

 

Faz-se importante destacar que estes M&PN, ainda sob uma atuação fragmentada da Fundação Renova, e 

sem poder contar com suportes adequados à manutenção ou retomada de seus negócios, tendem, ao menos 

para aqueles em maior situação de vulnerabilidade, migrar para o mercado informal, dar sequência à demissão 

de funcionários e, num pior cenário, encerrar suas atividades. 

A Fundação Renova, a partir do pressuposto de que esta já conhece a existência de danos ao longo destes 

territórios, e já passados meses da formalização do TAC-Gov, que fortalece a necessidade de alcance da 

reparação integral, pode vir a ter sua atuação questionada com base no disposto no parágrafo terceiro da 

Cláusula 203 do TTAC, a qual dispõe que “Comprovada a inexecução ou execução negligente ou deficiente de 

alguma das medidas associadas aos PROGRAMAS REPARATÓRIOS referidos neste Acordo, a AUDITORIA 

INDEPENDENTE e o COMITÊ INTERFEDERATIVO poderão estabelecer a necessidade de novas medidas, inclusive 

compensatórias, destinadas a recompor o prejuízo causado, não se aplicando, nesse caso, o limite da CLÁSULA 

232”. 

 

Território 6 – Foz do Rio Doce/Litoral/ES (inclusive Regência e Povoação): 

Com relação aos negócios atingidos em Linhares, limitado aos distritos de Regência e Povoação, o 

documento “Gestão PG19 SGS_Atendimentos_2019_02_06” indicou que apenas 4 negócios receberam 

atendimento emergencial. No documento “GOV 2567 – Esclarecimento PG19” a Fundação Renova explica que 

o atendimento aos quatro negócios listados se deu porque tais projetos foram acordados pela Samarco S.A. 

com as comunidades de Regência e Povoação e, depois da entrada da Fundação Renova, a diretoria da entidade 

firmou compromisso com a comunidade em dar continuidade aos atendimentos. Logo, mesmo tais localidades 

estando relacionadas como área de abrangência do PG019, desde a primeira revisão de sua definição e 

diretamente citadas no TTAC, não pode ser percebida uma atuação célere e pró-ativa da Fundação Renova no 

sentido de identificar no Cadastro negócios que necessitavam de atendimento emergencial, ficando sua atuação 

restrita aos quatro M&PN citados. Ainda, de acordo com entrevistas e datas dos acordos celebrados entre a 

Fundação Renova e os M&PN, o atendimento “emergencial” se deu entre março e agosto/2018 com a Associação 

dos Artesãos e Assemelhados de Regência e Região (ARTE), o Grupo Pimenta Nativa e as Hortas Comunitárias 

de Regência e Povoação. Ou seja, o atendimento “emergencial” se deu quase 3 anos após o desastre. Até o 

momento, não houve em nenhuma associação a atuação do Sebrae-ES para um diagnóstico individualizado. 

Em relação à atuação do Sebrae-ES, esta vem se dando de maneira diferente das ações executadas pelo 

Sebrae-MG. Os prazos também são diferentes: enquanto kick-off com o Sebrae-MG se deu em maio/2018, com 

o Sebrae-ES este ocorreu somente em dezembro/2018. É importante relatar que, apesar de solicitados pela 
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Ramboll à Fundação Renova, os atendimentos realizados pelo Sebrae-ES não foram repassados à Ramboll até 

a presente data. 

Para os demais negócios atingidos entre Regência e Povoação, foi indicado pela Fundação Renova o que 

segue: “Os demais negócios impactados vêm sendo atendidos por assessoria técnica já que o dano não está 

relacionado a perdas físicas dos empreendimentos, mas a perdas de clientes e impacto no Turismo” (documento 

“GOV 2479 - 1.8.3.4 Resposta a demandas Economia e Inovação GI_051”). Essa assessoria técnica tem sido 

conduzida pelo Sebrae-ES. 

Em visitas de campo a Regência, foram entrevistados negócios claramente atingidos por danos ao turismo, 

oportunidade em que ficou clara a dificuldade da Fundação Renova em dar conta da totalidade da realidade 

local, o que inclui a informalidade de boa parte dos negócios. 

Ainda na mesma entrevista concedida ao jornal Valor Econômico, Roberto Waack, Diretor-residente da 

Fundação Renova, afirma que houve dano na região costeira e há casos em que o dano foi tão grande que o 

negócio precisou ser encerrado. 

Figura 2.6-26: Resposta apresentada pelo Diretor-Presidente da Fundação Renova durante entrevista ao jornal Valor 

Econômico. 

 

Fonte: Jornal Valor Econômico, 2017. 

Apesar de, segundo a Fundação Renova, o “Projeto Turismo na Foz” estar em curso desde o último trimestre 

de 2017, em reunião, o Sebrae-ES indicou que a proposta técnica foi estruturada em fevereiro/2018 para início 

efetivo no final desse mesmo ano. A reunião de kick-off foi realizada em 21/08/2018, segundo dados da 

Fundação Renova. 

Durante as visitas de campo e discussão com a população local, foi indicado que os surfistas, grande público 

da região, não foi envolvido nas discussões do “projeto turismo na Foz”. Em abril/2019, o que se tinha 

desenvolvido eram os “DSL – Diagnóstico de loja”, realizados em 52 negócios (solicitação de expansão pelo 

Sebrae-ES, aguardando aprovação pela Fundação Renova). 

 

Novas áreas – Inclusas pela Deliberação CIF nº 58: 

Para as chamadas “Novas Áreas”, a Fundação Renova informa que, antes do início das atividades, deverá 

realizar um estudo de impacto econômico do rompimento da barragem nessas localidades, a fim de melhorar a 

precisão dos atendimentos que serão realizados. Este estudo deverá se somar aos dados do cadastro e outros 

estudos de impacto ambiental e turístico produzidos pela Fundação Renova na região. Perguntada sobre status 

de contratação do estudo e prazo estimado de conclusão, a Fundação Renova informou que se encontra em 

execução sua primeira etapa e que ainda haverá uma segunda etapa, que visa o levantamento de dados 

primários com ênfase na economia informal, a qual está em fase de contratação, não tendo sido informado 

prazo para estimado de conclusão. 

É importante que se dê destaque que, apesar de serem denominadas de “Novas Áreas”, a inclusão destas 

já não é mais tão “nova” assim – a deliberação CIF data de março/2017. 
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Figura 2.6-27: Deliberação CIF Nº 58, de março/2017. 

 

Fonte: CIF – Comitê Interfederativo. 

 

2.6.5.2.2 Eixo II – Negócios em Reestruturação 

Dos negócios atingidos em Mariana/ MG, a grande maioria está relacionada aos que estão à espera dos 

reassentamentos para retorno do negócio. Nesse período, tentam buscar alguma alternativa para incremento 

do valor recebido via Auxílio Financeiro Emergencial (AFE). Indicam também que precisam e querem trabalhar 

e esperam por retorno da Fundação Renova sobre solicitações de alternativas de negócios para esse período 

enquanto se dá a construção dos reassentamentos. 

 

A execução de ações estruturantes, que ficou restrita aos negócios em operação, seria de extrema 

importância para os negócios em reestruturação. A Ramboll, em trabalho de campo, identificou casos de 

atendimentos para o público de Mariana que se encontram concluídos junto ao Sebrae-MG, porém, na prática, 

ainda sem qualquer perspectiva de datas para negócio que será desenvolvido, uma vez que não se sabe ao 

certo se a atividade realizada anteriormente (areal) poderá voltar a operar. 

No que tange aos Territórios 3, 4 e 5, o que está em curso é um contrato firmado com a ONG Wylinka para 

realização de diagnósticos relativos a 40 negócios atingidos nas localidades de Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, 

Marilândia e Resplendor, além de diagnósticos consolidados por município (documento “GOV 2481 - Status 

parceria com Wylinka - avanço de atividades”) (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019). A análise dos documentos mostra 
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que o foco do trabalho foi específico nos areeiros e carroceiros, sendo que os resultados do diagnóstico para as 

cidades de Aimorés e Baixo Guandu, que juntas respondem por 72,5% dos negócios diagnosticados, apresentam 

números alarmantes: 100% dos M&PN destes segmentos paralisados e mais de 51% deles em situação de 

endividamento. Os diagnósticos consolidados por municípios apresentam em suas conclusões um cenário de 

desemprego, extrema dependência do Auxílio Financeiro Emergencial, ainda que em valor mais baixo que o 

auferido com a atividade, além do desgaste emocional em virtude do longo período sem o devido atendimento 

pela Fundação Renova. Incertezas e controvérsias sobre a contaminação da areia no Rio Doce contribuem para 

a situação de insegurança desse público, cuja parte significativa já dá indícios de não ter interesse em retomar 

a atividade, tornando premente a necessidade de apoio da Fundação Renova para um eventual movimento de 

transição à uma nova atividade. 

Os diagnósticos, que foram concluídos em abril/2019, “ainda passarão por análise do conteúdo entregue, 

não havendo obrigatoriedade de adoção das recomendações da consultoria”, conforme informação prestada 

pela Fundação em 07/06/2019, por meio do documento “1.14.3.3 Respostas Economia e Inovação GI_055”. 

Destaca-se assim que, apesar da evidente situação de gravidade apontada nos documentos, não há, ainda, 

nenhuma proposta concreta de atuação para este público. 

Figura 2.6-28: Resposta de demanda com informações sobre o trabalho feito com a consultoria Wylkinka. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019. 

A Ramboll, em visitas de monitoramento, encontrou as seguintes situações para os municípios citados na 

Cláusula 132 do TTAC: 

- M&PN_MA15: Autônomo que exercia atividade de pedreiro e estava construindo um pesque e pague no 

distrito de Pedras (Mariana/MG). Não retomou as atividades e atribui tal fato à falta de renda na região e pela 

‘preferência dada pela Fundação Renova a prestadores de serviço que não sejam atingidos’ – “Existe um 

preconceito com os atingidos. Pessoas dão preferência para quem não é atingido”. Este afirma ter recebido o 

“kit pedreiro” (um kit que foi entregue para todos os pedreiros como um “kit padrão”). O atingido apresentou 

recusa na assinatura do “Termo de quitação”, pois, conforme relato, tratava-se de kit que não correspondia às 

características de seus materiais originais. Foi relatado também que, por sentir falta da pesca, foram feitos 

tanques em casa como alternativa para “passar tempo” e incrementar a renda recebida via AFE. Reportou que 

solicitou à Fundação Renova que fosse fornecido um tanque maior e auxílio para busca dos peixes para 

procriação no tanque – vez que esta seria uma alternativa de renda até que a compra assistida fosse concluída. 

Foi indicado que, antes da ocorrência do desastre, possuía parcelas de produtos comprados a prazo que, à 

medida em que não foram pagas, por falta de renda, transformaram-se em dívidas. 
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Figura 2.6-29: Caixas d’água convertidas em 
“tanques de peixes” 

Figura 2.6-30: Caixas d’água convertidas em 
“tanques de peixes”   

  
  

Fotos: Camila Paulini, 22/02/2019. 

- M&PN_ MA59/MA60/MA61: A atingida, além de trabalhar em empresa subcontratada pela Samarco S.A, 

possuía um bar em Bento Rodrigues (MA60), vendia cosméticos, roupas e ovos de chocolate na época da Páscoa 

(MA59). Reportou que, referente ao negócio MA60, foi realizado o pagamento de somente um dos boletos dos 

fornecedores que se encontravam pendentes. Foi solicitada a assinatura do “Termo de quitação”, conforme 

imagem abaixo. 
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Figura 2.6-31: Termo de quitação assinado pela atingida. 

 
 

Foto: Camila Paulini em 21/02/2019. 

 

Destaca-se que havia outros fornecedores e que, ao assinar o termo, seria como abrir mão de outros 

possíveis pagamentos pela Fundação Renova. Indica que havia parcelas não só de fornecedores, mas também 

de equipamentos que haviam sido adquiridos para o bar. A atingida ainda reportou que “por medo de ser 

despejada sem ter a casa de volta, usou o que tinha juntado antes do desastre para comprar um lote para ter 

um lugar para morar e não ficar na rua. Não tem segurança na Fundação Renova”. Como alternativa de renda, 

dá aula de forró em academia, faz e vende comida e possui uma barraca na feira noturna de Mariana/MG. Houve 

solicitação à Fundação Renova para compra de utensílios para utilização na feira, que não foi atendida. Referente 

ao negócio MA59, foram fornecidos materiais para produção de ovos. 

Todos os proprietários de Mariana/MG reportaram o fato de o AFE ser inferior ao montante financeiro 

recebido mensalmente em suas atividades no período anterior à ocorrência do desastre. Aliado ao fato de que 

as despesas que enfrentam na cidade são maiores (há novos gastos com mercado – uma vez que era comum 

o plantio de hortaliças para o consumo próprio), acabam ocorrendo mudanças na qualidade de vida, o que, por 

vezes, culmina em endividamento. 

No território 2, dois casos podem exemplificar a condição de reestruturação de negócios: 

- M&PN_RD5: o atingido possuía uma balsa que foi atingida pela lama. Houve espera de 10 meses para 

que, no âmbito do “atendimento emergencial”, fosse entregue uma nova balsa. Seu atendimento consta como 

finalizado, porém, em entrevista, foi reportado que o local em que a balsa atracava, para descida dos 

passageiros, está aterrado pelo material oriundo de operação de dragagem na UHE Risoleta Neves, que fica a 

2km de distância dali. Foi indicado também que houve mudança do percurso que era realizado em função de 

atividades da Fundação Renova na região e que o percurso atualmente realizado corresponde à metade do 

anterior. Por essa razão, o valor cobrado pela travessia foi diminuído “para ser justo com os passageiros”. Sendo 

assim, a arrecadação também caiu pela metade. Neste núcleo familiar, o “detentor” do cartão também não está 

satisfeito e gostaria que sua esposa tivesse sua renda independente, assim como era antes da ocorrência do 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

336 
 

desastre. Após o desastre, o mesmo entrou em depressão: “Vi tudo o que construí em uma vida ser destruído, 

é muito difícil”. Foi descoberto um câncer na cabeça do atingido e, por esse agravante, o trabalho não pôde 

mais ser conduzido no mesmo ritmo que antes e muitas gastos adicionais, correspondentes ao tratamento da 

doença, passaram a incidir. Apesar dos pontos destacados, ele até então não recebeu indenização pelo tempo 

parado. Indicou que em junho obtinha renda muito boa em função de festas na região e que transportava, 

nesse período, por volta de 10 mil passageiros a um valor aproximado de R$ 12,00, cada. Após o tempo parado, 

esses passageiros encontraram outros meios de transporte, de modo que, retomar a clientela “é muito difícil 

agora né moça? Como faz? Muitas pessoas nem sabem que a balsa voltou”. 

Figura 2.6-32: Fotos da balsa perdida no desastre. 

 
 

Foto: Camila Paulini em 30/04/2019. 
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- M&PN_ RD1: Trata-se de um areal que possuía 5 funcionários registrados, além do proprietário e de sua 

esposa, que também trabalhavam no local. A filha mais velha está fazendo especialização em uma universidade 

particular de Juiz de Fora/MG, cuja mensalidade é de aproximadamente R$ 1.800,00. A mais nova estuda em 

escola particular em Ponte Nova/MG. Foi apresentado boleto da escola da filha mais nova no valor de R$ 

894,00/mês. Adicionalmente, possui custos com Engenheiro Ambiental (salário mínimo) e contador (R$ 

500/mês). Foi reportado que os boletos e contas foram pagos emergencialmente de maio/2016 a junho/2017, 

quando foi realizado um adiantamento de indenização no valor de R$ 80.000,00 (esse pagamento não consta 

no arquivo de pagamentos enviado pela Fundação Renova à Ramboll). Os pagamentos para esse negócio são 

os que seguem: em 02/02/2017, R$ 23.591,76; em 16/12/2016, R$ 9.251,97; em 26/12/2016, R$ 2.704,52; 

segundo documento (GOV 1961). O AFE demorou aproximadamente um ano para começar a ser pago. Este 

reclama que a renda paga pelo AFE é muito inferior à gerada no areal. Foi reportado que o casal havia feito 

economias para pagar a abertura de um consultório para a filha mais velha e que o montante foi gasto com o 

pagamento de despesas enquanto o AFE não era disponibilizado. Fizeram dívidas para honrar as contas, o que 

nunca havia acontecido. Indicaram que houve visita do Sebrae-MG, mas que, sem saber o montante da 

indenização e quanto vai ser pago, considera difícil estruturar um negócio e que se preocupavam porque nenhum 

dos dois tinha estudo ou conhecimentos em outra área: “Não adianta vir e dizer que monta uma padaria, não 

sei mexer com pão”.  O areal existe desde 1999 e “foi a aposta de toda uma vida de trabalho na roça para dar 

um futuro melhor para nossas filhas”. Segundo o mesmo, a Fundação Renova exigiu que, para o cálculo e 

pagamento do lucro cessante, a licença do areal deva ser renovada (ainda que sem perspectiva de retorno da 

operação), encontrando-se o processo atrasado. Relata a preocupação de que, ainda que volte a operar o areal, 

entrar no mercado hoje em dia seria muito mais difícil. O fato de trabalharem dentro de casa era muito 

importante para ambos. Se montarem um negócio em casa “Quem é que vem até a roça comprar alguma 

coisa?”. Possuem análise da areia antes do desastre para comparação. Destacam ter um “sentimento de 

impotência de não poder dar as mesmas condições de educação para as duas filhas. Agora o futuro de ambas 

está comprometido”. As meninas precisaram receber auxílio psicológico após tomarem conhecimento do novo 

contexto familiar e das limitações que isso implicaria. Foi relatado que todos os membros da família possuíam 

seguro saúde e que atualmente somente as filhas possuem. O proprietário indica que se encontrava em 

tratamento dentário (perda óssea) que foi paralisado pela falta de recursos. 

Figura 2.6-33: Fotos do areal – Operação anterior à ocorrência do desastre. 

 

 
 

Foto: Camila Paulini em 30/04/2019. 
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Figura 2.6-34: Fotos do areal sendo perdido durante a passagem da lama do desastre. 

 
 

Foto: Camila Paulini em 21/02/2019. 

 

Para os territórios 3, 4 e 5: 

- M&PN_T4(6)/T3(2): o proprietário possui no total 3 negócios no setor de areais. Indica ter contratado 

empresa de sondagem para realizar estimativa do montante de resíduos de lama nos locais onde a extração de 

areia era feita. Foi relatado que a empresa contratada pela Fundação Renova para realização de estudo não 

executou os serviços da maneira correta. Em Ipatinga, o valor estimado pela empresa contratada pelo atingido 

é de 15 a 20 mil toneladas de lama, e em Naque é estimado um montante de 30 mil toneladas. 

Aproximadamente 15 funcionários foram demitidos como consequência da diminuição das atividades do areal. 

Indica que foram perdidos equipamentos como draga, 7 motores foram queimados e houve uma perda muito 

significativa de clientes. O estoque atualmente é muito inferior: antes na casa dos 50.000 m3, atualmente não 

passa de 15.000 m3, e assim perdeu clientes grandes que tinha anteriormente. Existe uma dívida ativa de R$ 

3.000.000,00 em função da diminuição de renda e aumento de custos. A “Fundação Renova é uma vergonha”. 

Se houvesse disponibilização dos fundos antes, talvez a situação financeira estivesse um pouco melhor. “Agora 

cada um deu um jeito, cheque especial e outros”. Relatou a entrada no mercado de muitos concorrentes até 

então inexistentes na região (reportou novos concorrentes em Governador Valadares e no Rio Manhuaçu). 

Indicou ainda que, antes do desastre, o valor de venda do areal era estimado em aproximadamente R$ 5 

milhões, e atualmente não passa de R$ 2 milhões. 

Conforme já citado, os dados consolidados das visitas de campo feitas a todos os territórios mostram que 

apenas 63% dos negócios entrevistados já voltaram a operar e, desses, apenas sete reportam a volta ao 

patamar de renda anterior ao desastre. Ao analisar a situação por território, tem-se que: 

i. Apenas o Território 2 apresenta algum equilíbrio entre retorno à ativa e recuperação do status de 

renda à condição anterior; 

ii. Os dados do Território 3 são ilustrativos da situação dos areeiros, cujas dificuldades são 

significativas, com processos de endividamento vultuosos; e 

iii. Já os dados dos territórios 4 e 5 corroboram a questão da perpetuação do dano, onde tem-se um 

maior número de negócios ativos, os quais, porém, sem a devida atuação da Fundação Renova, 

seguem em dificuldade, estrangulamento financeiro e incapacidade de retomada do negócio à 

situação anterior ao desastre. 
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Figura 2.6-35: Status da retomada das operações por território. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de visitas de campo. 

 

As entrevistas realizadas em campo deixam evidente que a extensão dos danos oriundos do desastre vai 

muito além da interrupção momentânea do fornecimento de água ou do dano físico da lama, havendo danos 

socioeconômicos diversos no território. Constatou-se que o fechamento das portas dos comércios no período 

imediatamente pós-desastre, a proibição da pesca em parte do Rio Doce, as suspeitas de eventual contaminação 

da água e do solo, de riscos à saúde, dentre outros, são fatores que impactaram e vêm impactando diretamente 

a atuação dos M&PN até os dias atuais, conforme ilustra a figura a seguir. 

Figura 2.6-36: Tipificação de danos aos negócios atingidos, por território, conforme amostragem Ramboll. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da coleta de dados em visitas de campo. 

Nota-se que, em todos os territórios e em níveis semelhantes, houve a necessidade de adaptação do 

empreendedor à nova realidade pós-desastre, seja mudando seu horário de funcionamento, alterando o 

cardápio, buscando novos fornecedores – por vezes mais onerosos – e investindo em novas formas para 

captação de água. Nos territórios 3, 4 e 5 nenhum deles pôde contar com o atendimento pelo PG019 para 

executar fazer tal “reestruturação” até a presente data. 

Já os dados de endividamento e impacto na qualidade de vida são mais evidentes nos territórios de 3 a 6, 

sendo que nos territórios 3,4 e 5 existe a já citada lacuna de atuação da Fundação Renova, e o território 6 vem 

sofrendo com o forte dano no turismo na foz. 
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2.6.5.2.3 Eixo III – Novos Negócios 

Nesse âmbito, o que pode ser identificado foram reuniões da Fundação Renova com os atingidos para 

apresentação do local do novo negócio. As visitas de campo indicam que há casos onde as condições originais 

de contorno do negócio não estão sendo mantidas – como exemplo cita-se que uma das atingidas de Bento 

Rodrigues que possuía um bar, localizado em uma esquina, não terá o novo negócio numa mesma posição, 

tendo sido reportada a ocorrência de um relevo bem acidentado, distinto das condições do Bento Rodrigues 

original, ficando agora à atingida a preocupação de que a mãe, já mais idosa, tenha que trabalhar em um local 

acidentado. 

Em um caso percebido em campo pela Ramboll, a atingida, na data da visita, não constava na base 

fornecida pela Fundação Renova como sendo atingida, porém consta na lista de atendimentos do Sebrae-MG. 

Ela indicou que o reconhecimento como atingida se deu ainda no final de 2018. O negócio estava localizado na 

praça principal de Barra Longa/MG e foi totalmente atingido. A lama levou, além dos equipamentos e produtos, 

os certificados dos cursos realizados pela proprietária. Segundo a atingida, nesse período sem reconhecimento, 

pessoas que trabalhavam com ela receberam indenização e abriram um salão com o dinheiro recebido. Ao se 

conhecer os contextos e levá-los em consideração, a atingida reporta que não sabe o que fazer, uma vez que 

em um município pequeno não há necessidade de tantos salões e que, após tanto tempo afastada, outras 

ocuparam seu lugar e a retomada deste tipo de negócio talvez já não faça mais sentido. Desistiu do atendimento 

junto ao Sebrae-MG por não saber se irá ou não estruturar algum negócio. 

 

2.6.5.2.4 Indicadores Ramboll - Monitoramento do progresso do programa 

Para fins de monitoramento do progresso do programa foram desenvolvidos indicadores de 

acompanhamento. O mecanismo de formulação dos indicadores baseou-se nos seguintes passos: 

i. Entendimento do escopo do programa, tanto pela definição do programa quanto pelas deliberações 

CIF que agregam escopo aos programas; 

ii. Estruturação da definição do programa/Deliberações CIF em uma Estrutura Analítica de Projetos; 

iii. Priorização de itens de acompanhamento a serem monitorados, na perspectiva de progresso das 

atividades previstas no programa; 

iv. Definição de indicadores de monitoramento do progresso 

a. Estabelecimento dos atributos a serem monitorados; 

b. Criação da estrutura de banco de dados; 

c. Criação das fichas de indicadores, as quais contém todas as métricas que serão utilizadas para 

monitoramento dos indicadores; 

d. Preenchimento do banco de dados para geração dos indicadores. 

Tais indicadores geram, quando consolidados, um painel de reporte que deve demonstrar de forma clara o 

status de evolução do programa em tela. Ainda, conforme nível de maturação de cada eixo/projeto/processo, 

foram priorizados os indicadores que devem ter seu monitoramento iniciado. Para o escopo do PG019, são eles: 

Percentual de Atendimentos Emergenciais: Este indicador apresenta a relação entre o total de micro 

e pequenos negócios com atendimentos emergenciais realizados pelo PG019 e o nº de micro e pequenos 

negócios reconhecidos como impactados. Visa identificar, dentre o universo de atingidos, o percentual que foi 

atendido até o momento, por território, uma vez que as diretrizes de atendimento são diferenciadas. 

Alinhamento de Atendimentos Emergenciais PG019 e PIM: Este indicador apresenta a relação entre 

o total de atendimentos do PG019 e aqueles que estão alinhados com o PIM, ou seja, estão cientes dos valores 

referente ao que foi entregue/reparado emergencialmente e a serem deduzidos do montante da indenização 

geral do PIM. 

Atendimento a Micro e Pequenos Negócios Reportados Finalizados pela Fundação Renova 

consentidos pelos atingidos: Este indicador apresenta a relação entre os negócios reportados como 

finalizados pelos atingidos segundo dados amostrais de campo obtidos pela Ramboll e o total de negócios 
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atingidos reportados como finalizados pela Fundação Renova no contexto do PG019 amostrados pela Ramboll 

(Atendimento emergencial: reforma estrutural; fornecimento de equipamentos e insumos; ferramentas; verba 

para desenvolvimento de atividades paliativas; ou antecipação da indenização). 

Atendimento a Micro e Pequenos Negócios Reportados Finalizados pela Fundação Renova: Este 

indicador apresenta a relação entre o total de negócios reconhecidos como atingidos e reportados como 

"atendimentos finalizados" pela Fundação Renova e o total de negócios reconhecidos como atingidos pela 

Fundação Renova. 

Retomada de Negócios à situação pré-desastre (renda informada): Este indicador apresenta a 

relação entre o total de negócios amostrados pela Ramboll que reportaram a retomada da situação de geração 

de renda pré-desastre e o total de negócios amostrados pela Ramboll. 

Percentual de cobertura de Atendimentos SEBRAE: Este indicador apresenta a quantidade de negócios 

atendidos pelo SEBRAE em relação ao total de negócios atingidos no âmbito do PG019. 

 

Evolução da retomada de condição pré-desastre em função da evolução do atendimento do 

SEBRAE a negócios: Este indicador apresenta a relação entre o nº total de micro e pequenos negócios com 

atendimento pelo SEBRAE no PG019 entendidos como finalizados pelos atingidos amostrados pela Ramboll sobre 

o nº total de micro e pequenos negócios com atendimento pelo SEBRAE no PG19 reportados como finalizados 

pela FR e amostrados pela Ramboll. 

Negócios Desistentes do processo junto ao SEBRAE: Este indicador apresenta a quantidade de 

negócios desistentes em relação ao total de negócios atendidos pelo SEBRAE no âmbito do PG019. 
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Figura 2.6-37: Painel de reporte do progresso do PG019. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações prestadas pela Fundação Renova e dados colhidos em campo. 

 

2.6.5.3 Interface com outros programas 

Um particular a se destacar em relação à atuação deste programa é que, diferentemente de outros 

programas desenvolvidos para atendimento de questões transversais, tais como os programas do Cadastro 

(PG001 – Levantamento e cadastro dos impactados), Indenização Mediada (PG002 – Ressarcimento e 

indenização dos impactados (Programa de Indenização Mediada – PIM) e/ou Auxílio Financeiro Emergencial  

(PG021 – AFE), que perpassam diferentes públicos, este é um programa desenvolvido para um público-alvo 

específico: micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo. Por assim ser e por este 

programa depender diretamente de entradas e/ou de resultados de outros programas (incluindo não apenas 

estes transversais aqui descritos), o ritmo de execução e satisfação da população atingida para com os 

programas da Fundação Renova que fazem interface com este programa é fator crítico de sucesso à sua 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

343 
 

implementação. Assim, algumas das principais conexões do PG019 e a necessidade de articulação concreta 

junto a outros programas também serão abordados neste documento. 

Dentre os programas relacionados, é possível citar que o “PG001- Levantamento e Cadastro dos 

Impactados”, o “PG002 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados”, o “PG013 – Turismo, Cultura, Esporte 

e Lazer”, o “PG018 – Desenvolvimento e diversificação econômica”; o “PG020 – Estímulo à contratação local”; 

e o “P021 – Auxílio Financeiro Emergencial” são os que possuem interfaces essenciais para o desenvolvimento 

e endereçamento dos principais objetivos do programa PG019 em questão. Além destes, muitos dos negócios 

atingidos reportaram ter posse de propriedades rurais atingidas e a grande maioria não está enquadrada no 

âmbito do “PG017 – Retomada das Atividades Agropecuárias”. 

A seguir, propõem-se alguns encadeamentos entre os programas, corroborados por narrativas de campo 

durante o período de monitoramento. 

 

2.6.5.3.1 PG01- Levantamento e Cadastro dos Impactados 

O “PG01 – Levantamento e Cadastro dos Impactados” é a “porta de entrada” para todos os outros programas 

da Fundação Renova. Após análise de documentos solicitados à Fundação Renova e extração de dados feita pela 

Ramboll, no sistema SGS, notou-se que: 

1) O documento “Gestão PG19 SGS_Atendimentos_2019_02_06” aponta um total de 190 negócios 

atendidos de forma emergencial entre autônomos e empresas, porém em campo, os próprios atingidos 

indicaram pessoas e negócios que claramente também o são, por sua localização e tempo de instalação, 

que não constam na relação apresentada pela Fundação Renova e não foram alvo de atendimento 

emergencial. Ao ser questionada sobre tal fato, a Fundação Renova não respondeu. 

2) Existe uma inconsistência de dados. Se no documento “Base de dados - propriedades impactadas nos 

territórios 3, 4 e 5“, enviado pela Fundação Renova, consta um total de 259 negócios atingidos entre 

os territórios 3, 4 e 5, a extração no SGS “Filtro_327_20190501205440_SGS_PG19” aponta um número 

próximo a 1800. Vale ressaltar que desses 1800 casos, a grande maioria, ainda que classificados como 

“PG019” são demandas relacionadas ao dano “água em residências”, não tendo a princípio motivos 

explícitos para estar na classificação correspondente ao Programa. A preocupação da Ramboll é de que, 

da mesma forma que diversos casos foram registrados no âmbito do PG019 e não apresentam uma 

relação direta com o programa, o inverso pode ter acontecido e, demandas de negócios podem estar 

classificadas em outros programas e, portanto, estariam invisíveis ao monitoramento em andamento. 

3) Foi identificado que duas empresas com atividades iguais, mesmo endereço, no ato do cadastro foram 

registrados com diferentes impactos. Adicionalmente, a um dos negócios (o que foi registrado com um 

dano) foi enviado “Formulário de Ingresso Simplificado como Impactado do Programa de Indenização 

mediada”. 

 

Figura 2.6-38: Trecho do documento “Formulário de Ingresso Simplificado como Impactado do Programa de Indenização 
mediada” 

 

Fonte: Fundação Renova, 2017. 

4) No ato do cadastro, algumas inconsistências foram constatadas. Parte dos entrevistados em campo 

possuía no formulário de cadastro o item referente à “Atividade Comercial / Serviços” (versões de 

formulário de cadastro de 2017 e 2018). Já o formulário de cadastro de 2016 não apresentava a sessão 

de “Atividade Comercial/Serviços” ou não foi preenchida corretamente. Um dos entrevistados fez o 

reporte dos seus negócios no item “Outras perdas e/ou danos”. 
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Figura 2.6-39: Trecho do formulário de cadastro, versão 2016. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2016. 

 

Do ponto de vista do enquadramento dos danos e seu consequente encaminhamento para ações de 

reparação, é fundamental que haja uma padronização dos itens apresentados nas diferentes campanhas de 

cadastro. Caso contrário, parece claro que a triagem pode ser prejudicada, algo que fica evidente a partir dos 

filtros realizados pelo SGS. 

5) Há problemas na arquitetura da base de dados do cadastro devido à não ter havido a adoção de critérios 

para classificação e agrupamento das atividades “Qual situação ocupacional antes do evento?’ (coluna 

‘2.2.70’)” e “Qual situação ocupacional atual?’ (coluna ‘2.2.57’)”; Foram identificados mais de 500 

registros únicos cada um destes atributos. 

 

2.6.5.3.2 PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados (Programa de Indenização Mediada 

(PIM) 

Os dados repassados pela Fundação Renova nos documentos “Gestão PG19 

SGS_Atendimentos_2019_02_06” e “GOV 1851 - Contatos - Gestão PG19 SGS_Atendimentos_2018_12_20” 

indicam que, entre os meses de dezembro/2018 e fevereiro/2019, não ouve incremento no número que 

expressa o alinhamento entre o PG019 e o PIM (vale ressaltar que os documentos mencionados acima 

contemplam informações restritamente para Territórios 1, 2, Regência e Povoação). 

Ressalta-se que, conforme indicado pelo Sebrae-MG em reunião com a Ramboll, em fevereiro/2019 foi 

indicado que parte das desistências do processo para retomada do negócio se deu em função de falta de 

alinhamentos e esclarecimentos por parte da Fundação Renova com relação ao PIM. A principal reclamação dos 

atingidos, quando da desistência, se deu pela falta de perspectiva do recebimento, para então orientar 

investimentos ou, no caso de novos negócios, a adequação do Plano de Negócios ao montante a receber. 

Informações referentes ao alinhamento com PIM para novas áreas e Territórios 3, 4 e 5 não foram 

disponibilizadas. Em visita de campo, dois dos negócios entrevistados no Território 5 reportaram recebimento 

do PIM referente a propriedade rural que sofreu alagamento, contudo, em valores considerados insuficientes 

para reparar as perdas sofridas, além de ter sido ignorado e permanecer sem resposta até o presente momento 

o dano referente ao estabelecimento comercial. 
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Figura 2.6-40: Trecho referente ao status de integração de atingido ao PG19 e PIM. 

 

Fonte: Fundação Renova, 2019.  

Há que se destacar que a falta de um atendimento emergencial consistente deixou muitos negócios em 

situações de vulnerabilidade. Esses negócios poderiam ter seu soerguimento facilitado com o pagamento do 

PIM devido, porém o que se vê ainda são pagamentos com datas indefinidas, com valores sem uma explicação 

lógica que garanta concordância dos atingidos e muitos ainda sem ter recebido qualquer valor referente à 

indenização. 

 

2.6.5.3.3 PG018 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica 

Dentre os negócios entrevistados, poucos possuíam conhecimento dos fundos disponibilizados pela 

Fundação Renova em parceria com o BDMG e o BANDES. 

Em conversa com representante do Bandes, foi indicado que houve uma orientação para que não houvesse 

nenhuma ação nos distritos de Regência e Povoação, pois se tratava de uma área com grande conflito. Ao ser 

questionada pela Ramboll sobre essa orientação, a Fundação Renove negou que tenha mantido esse pedido de 

restrição até o mês de maio/2019 (conforme informado pelo representante do Bandes). Destaca-se que foi 

reportado pela Fundação Renova no documento “GOV 2553 - Fundo Desenvolve Rio Doce no município de 

Linhares” que, até o momento, não há clientes dessas localidades com créditos efetivados. 

Vale ressaltar que a demora para disponibilização do Fundo Compete Rio Doce, lançado em Minas Gerais 

no final de 2018 e ainda em etapa de negociação no Espírito Santo, aliado a falta de indenização para muitos 

atingidos, acaba por agravar a situação de muitos negócios, levando os mesmos a situações de irregularidade 

fiscal e até mesmo encerramento das atividades. Conforme verificou-se em campo, 50% dos negócios 

entrevistados já demonstram algum nível de endividamento e muitos já estão com restrições de crédito, não 

podendo ter acesso ao fundo Desenvolve Rio Doce. 

Em Minas, o Fundo Compete Rio Doce entrou em operação em novembro/2018, porém, ao contrário do 

Bandes que já operacionaliza crédito para MEIs (Microempreendedor individual), o BDMG ainda está em 

processo de verificação de procedimentos para o aceite dessa categoria. De acordo com dados do relatório 

emitido pelo Bandes, a participação de MEIs no uso do fundo é de 54% conforme ilustrado a seguir. 
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Figura 2.6-41: Percentuais de participação nos recursos do Fundo Compete Rio Doce no estado do Espírito Santo, conforme 
o porte das empresas tomadoras. 

 

Fonte: Bandes, 2019. 

A plena operação dos Fundos supracitados, que se tratam de ações de caráter compensatório, sem dúvida 

alguma contribuiriam para uma melhora do ambiente econômico que envolve os negócios atingidos, o que 

acarretaria em melhores condições de retomada do negócio e fonte de renda. 

Ainda no contexto de interface com o PG018, porém nas frentes de “diagnóstico das potencialidades e 

incentivo às atividades econômicas” bem como de “ações para recuperação da imagem dos produtos locais”, 

entende-se que há uma série de oportunidades cruzadas entre os programas que devem ser exploradas. Como 

exemplo de relato de campo coletado pela Ramboll, foi indicado o fato de que, restaurantes localizados próximos 

ao Rio Doce, independentemente de serem especializados em pescados ou em outras cozinhas, sofreram e vem 

sofrendo dados de imagem que não poderão ser vencidos individualmente, sem que haja uma mobilização do 

setor para que as percepções de eventuais contaminações não prejudiquem o consumo de materiais que podem 

ser encarados como provenientes e/ou com contato direto com o rio. 

 

2.6.5.3.4 PG021 – Auxílio Financeiro Emergencial 

Está indicado no Parágrafo Quarto, da cláusula 132, do TTAC, referente ao PG19: “Aos destinatários do 

presente programa será assegurada ajuda financeira, no montante definido pelo Programa de Auxílio Financeiro 

aos IMPACTADOS até a retomada das condições para o exercício das atividades econômicas originais ou 

estabelecimento das condições para novo negócio em substituição ao anterior”. 

 

Para os territórios 1 e 2, a grande maioria dos atingidos recebe o Auxílio Financeiro Emergencial através 

de cartão. O que se identifica é que, de maneira geral, principalmente para empresários, o valor depositado no 

cartão é muito distante da renda mensal proveniente do negócio antes do desastre. Tal fato acarreta em um 

aumento de práticas informais, seja com relação a funcionários, seja com relação a práticas de caráter fiscal. 

Outro fato relacionado a essa interface, é o de que, como o cadastro é feito no nome de um membro do 

núcleo familiar, na maioria das vezes este é um homem. Existe um descontentamento com relação a isso e 

discórdias familiares tem sido relatadas. Como exemplo, tem-se um entrevistado, proprietário de negócio 

familiar no território 5, que relata que sua esposa trabalhava consigo no bar, como cozinheira e filetando o 

peixe, possuindo renda própria e sendo financeiramente independente do marido. A área do bar, localizada ao 

lado do rio, foi alagada quando do desastre e, além dos danos à estrutura física, à horta e às criações no local, 

houve dano no fluxo de clientes, já que o peixe não pode mais ser vendido no bar e pela proibição da pesca 

(vendia cerveja para a pescaria). De acordo com depoimento, quando do cadastro foi orientado pela Fundação 

Renova a colocá-la como sua dependente e hoje o recebimento do AFE é realizado apenas pelo marido, fato 
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que submeteu a esposa à uma situação de extrema dependência. Ao tentarem retificar a situação, fazendo um 

cadastro separado para a mulher, foram informados de que isso não é mais possível, já que o CPF dela já está 

atrelado a esse núcleo familiar. Informações recentes dão conta de que o casal se separou. A mulher relata que 

“Depois desse dinheiro ele ficou muito rebelde, saindo pela noite, bebendo, com mulherada, e eu sempre em 

casa sozinha. Tudo que eu pedia a ele, eu não tinha”. O caso ilustra bem a questão de como o alongamento no 

tempo para recuperação dos negócios é capaz de proporcionar novos danos que tornam ainda mais desafiadora 

a reparação integral e tem potencial de ferir, como no caso em questão, aspectos de equalidade de gênero. 

Também foi conhecido em campo o caso de dois irmãos (M&PN_MA19 e M&PN_MA42) que exerciam a 

atividade de pedreiros em Bento Rodrigues. Sofreram muito preconceito na mudança. Reportaram que foram 

muito hostilizados pelos locais ao utilizar o cartão de auxílio e que ainda hoje existem situações de hostilidade. 

Indicam que, devido ao preconceito, não conseguem trabalhar na nova área de residência. São dez irmãos no 

total, sendo que 9 possuem algum tipo de deficiência mental, e o que não possui, e é responsável pelos outros, 

é mudo. Um deles conseguiu emprego de encarregado em uma das subcontratadas da Fundação Renova e 

acabou por ser despedido após ser hostilizado entre outros colaboradores. Foi entregue o “kit pedreiro” em 

caráter emergencial e foi indicado que “Passaram lista com ferramentas para assinatura do termo de quitação 

e não nos deixaram verificar os materiais antes de assinar. Falaram que era melhor pegar o que tinha do que 

ficar sem nada porque a empresa poderia declarar falência”. Após verificação, constataram que faltaram itens 

da lista e o que foi entregue possuía qualidade inferior ao original. Vale ressaltar que o AFE nesse caso não 

segue o padrão de 20% adicional para cada dependente: como se trata de irmãos, não há relação de 

dependência estabelecida entre os membros familiares, nem mesmo devido à situação de vulnerabilidade. 

Dentre todos os negócios visitados entre os territórios 3, 4 e 5, apenas três recebem o auxílio financeiro. 

Não se sabe ao certo qual foi o critério para que somente esses três casos recebessem tal auxílio. O não 

recebimento do auxílio emergencial, relatado por diversas pessoas que se consideram atingidas em função do 

seu negócio, já reconhecidas ou não pela Fundação Renova, tem levado essas pessoas a se endividarem para 

manter o sustento cotidiano e aumentado sua situação de fragilidade social. 

 

2.6.5.4 Danos secundários (Market share, brand, etc.) 

Como já posto anteriormente, os danos sobre micro e pequenos negócios geram efeitos secundários, por 

estes estarem conectados a outras atividades no território, em suas respectivas cadeias econômicas. 

Por exemplo, a proibição da pesca não impacta apenas a fonte de renda do pescador, mas, nessa cadeia 

produtiva, fornecedores de material para a atividade da pesca também são prejudicados e, para frente, 

receptores do produto, como restaurantes, também o são. Tal exemplo é fácil de ser visualizado, já que traz 

elementos objetivos relacionados a algo concreto que é a proibição da pesca.  

 

Por outro lado, casos de caráter mais subjetivo também ocorrem, por conta dos danos àquilo que podemos 

chamar de “marca Rio Doce”.  

Como exemplo, tem-se o caso de um restaurante às margens do Rio Doce, situação que a Ramboll pôde 

verificar em campo. O dano óbvio, como no exemplo anterior, relaciona-se à interrupção da relação com o 

fornecedor (pescador – empresa de pesca). O empreendimento, contudo, pode optar por passar a consumir de 

outro fornecedor de pescado que exerça a atividade em outro local que não o Rio Doce ou a área estuarina, 

costeira ou marinha do litoral capixaba. 

Sem contar o efeito dessa migração de fornecedor para a cadeia local (que é evidente), ainda assim, este 

restaurante continua ter dificuldades de comercializar seu produto, uma vez que tendem a não consumir um 

produto típico do Rio Doce, comercializado próximo ao Rio Doce, por uma empresa que fez sua clientela atrelada 

à imagem do Rio Doce. Há, assim, um dano à marca e à imagem do estabelecimento que, para ser revertido, 

são necessários fortes investimentos em um reposicionamento de marca não havendo, ainda assim, garantias 

de uma recuperação completa da sua imagem. 

Assim, quer aqui se chamar a atenção de que a Fundação Renova não tem ações desenvolvidas para atacar 

a essas duas questões. É preciso que seja realizado um diagnóstico amplo a respeito dos danos secundários 

sobre todo o tipo de negócio ao longo de todo o território atingido pelo desastre. Coloca-se ênfase a todo tipo 
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de negócio, pois o eventual dano sobre empresas de maior porte pode gerar fortes danos secundários sobre 

empresas e negócios de menor porte, que necessitam ser atendidos por ações de reparação. 

Por último, porém tão importante quanto, destaca-se algo que foi visualizado em todas as visitas de campo 

– o M&PN, quando atingido, tende a realizar demissões para garantir a sustentação do empreendimento. Muitos 

ex-empregados buscaram pelas equipes Ramboll presentes no território para relatar que não obtiveram nenhum 

tipo de atendimento por parte da Fundação Renova. Esse é um claro efeito secundário dos danos sobre os 

negócios ao longo da calha do Rio Doce e áreas litorâneas que, num ciclo vicioso, gera danos continuados à 

economia regional. 

 

2.6.6 Recomendações 

A forma como o PG19 tem sido executado tem deixado lacunas diversas quando se trata de se promover 

a reparação integral dos danos produzidos pelo desastre após o rompimento da barragem de Fundão. 

Como foi explorado ao logo deste documento, algumas questões devem ser reestruturadas para que se 

permita que o projeto alavanque seus resultados e caminhe na direção de garantir que haja a reparação integral 

dos danos: 

• Implementar melhoria no processo de rastreamento dos comprovantes de atendimentos realizados 

aos atingidos, público alvo desse programa.  

• Implementar mecanismo de escuta ativa que permita a participação do atingido para monitoramento 

de indicadores e sua participação no critério de encerramento do programa. 

• Revisar os indicadores propostos na definição do programa, buscando garantir a incorporação, para 

além de aspectos quantitativos, de aspectos qualitativos quanto à percepção dos atendimentos 

realizados aos atingidos público alvo, realizando discussão qualificada por meio de consultas às 

comissões de atingidos/assessorias técnicas.  

• Garantir o princípio da centralidade do atingido e buscar atender às solicitações destes relacionadas 

ao desenvolvimento de atividades alternativas temporárias de emprego e renda, sendo ainda mais 

relevante o atendimento àqueles atingidos que farão parte dos processos de reassentamento coletivo 

e individual.   

• Proposta de adequação, em linha com a oportunidade de revisão do TTAC disposta na cláusula 203, 

da limitação espacial imposta pela interpretação restritiva da Cláusula 132 do TTAC; há de se garantir 

que não haja qualquer limitação de abrangência territorial para atuação do programa uma vez que 

este é um programa reparatório e que deve garantir a reparação de danos existentes onde quer que 

estes ocorram, especialmente nos Territórios 3, 4, 5, 6 e “Novas Áreas”; 

• Adequação e qualificação das interfaces existentes entre os programas, em especial aquelas 

relacionadas ao Cadastro, AFE, PIM e Desenvolvimento e diversificação econômica; uma vez que o 

processo do Cadastro apresenta, reconhecidamente, uma série de falhas, faz-se importante que se 

crie um mecanismo onde, de modo independente do Cadastro, no caso em que hajam elementos 

significativos que demonstrem a ocorrência de danos socioeconômicos ao público dos M&PN, que o 

programa tenha a possibilidade de dar início ao atendimento aos atingidos enquanto os processos de 

adequação do cadastro se desenrolam; Em relação aos demais PGs econômicos, tais como o PG018 

e o PG020, deve-se maximizar os cruzamentos entre os programas de modo que um programa 

retroalimente os demais, garantindo a captura de efeitos multiplicadores; 

• Verificar a possibilidade de retomar as interfaces deste programa com as do PG005 – Proteção Social, 

em especial nas atividades focadas na implementação de estratégias de enfretamento à pobreza e 

redução de vulnerabilidades sociais; Implementar processo de busca ativa de atingidos que estejam 

situação de vulnerabilidade, realizando seu atendimento com base em critérios diferenciados. 

• Garantir que as respostas da Fundação Renova à reparação dos danos sejam realizadas 

de modo célere; deve-se buscar sempre pela otimização de processos internos, buscando equilibrar 

a necessidade de compliance com a de efetividade nas respostas de reparação dos danos.    
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2.7 DOSSIÊ DO REASSENTAMENTO (PG008) 

2.7.1 Sumário executivo 

O dossiê do reassentamento aborda as principais questões referentes ao reassentamento das localidades 

atingidas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, que vêm sendo tratadas ao longo de 2 anos de 

monitoramento. Aborda ainda questões específicas do reassentamento de Bento Rodrigues, apresentando, 

sobretudo, um Plano de Ação para mitigação dos problemas identificados no reassentamento desta comunidade.  

Embora nenhuma família tenha sido reassentada até o presente momento, foram disponibilizadas 414 

moradias temporárias às famílias atingidas. Deste total, verificou-se que 56% dos imóveis alugados apresentam 

algum tipo de inadequação, seja por estarem localizados em área de risco geotécnico e/ou ambiental, ou por 

apresentarem problemas relacionados à falta de habitabilidade. 

Com relação ao reassentamento de Bento Rodrigues, é realizada uma análise especial sobre as áreas de 

talvegue (dreno de talvegue), bem como as áreas com alta susceptibilidade à erosão, onde estão previstas a 

implantação de vários lotes, fator considerado de alta criticidade.  

Quanto ao reassentamento de Paracatu de Baixo, este teve suas obras autorizadas somente em 

junho/2019, após a obtenção das devidas aprovações legais. Assim como tem sido feito para o reassentamento 

de Bento Rodrigues, as obras de Paracatu de Baixo serão monitoradas periódica e sistematicamente, 

principalmente devido às condições físicas e geológicas do terreno, que apresenta 77,8% de sua área com 

algum tipo de restrição ambiental. 

Já o reassentamento de Gesteira ainda não tem perspectivas de finalização. O projeto urbanístico conceitual 

do reassentamento só começou a ser elaborado em junho/2019, apesar de ainda não estar claro se o 

parcelamento do solo será rural ou urbano. Outro ponto que está sendo discutido diz respeito às diretrizes 

elaboradas para pautar o reassentamento desta comunidade: das 74 diretrizes apresentadas pela comissão de 

atingidos de Barra Longa, alcançou-se consenso junto à Fundação Renova em apenas 12 diretrizes, o que 

demonstra a existência de alta fragilidade em relação a qualquer definição existente até a presente data. 

Foram formulados alguns indicadores estratégicos para avaliar os principais componentes do programa, 

passíveis de avaliação até o momento, a saber: adequação das moradias temporárias alugadas, insatisfação 

com o reassentamento coletivo, insucesso do reassentamento coletivo e adequação do projeto urbanístico aos 

requisitos legais. Os resultados do monitoramento que pautaram a elaboração dos indicadores são apresentados 

ao longo deste documento. Há ainda a linha do tempo, que apresenta de forma objetiva os grandes marcos do 

Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira 

(PG008), e dá destaque aos principais compromissos estabelecidos que não foram cumpridos. 

Por fim, dentre outras recomendações para adequação dos principais problemas identificados como sendo 

críticos, relacionados ao reassentamento das comunidades, as recomendações a seguir são consideradas 

cruciais: 

• Que 5 lotes de Bento Rodrigues localizados sobre o dreno de talvegue sejam suprimidos;  

• Que sejam apresentadas as soluções técnicas consideradas para contenção e estabilização dos 

processos erosivos nas áreas que apresentam níveis críticos de erosão;  

• Que sejam indicadas as soluções técnicas de engenharia e que sejam apresentados os projetos 

arquitetônicos das edificações para os lotes localizados onde há concentração de fluxo das águas 

pluviais, para posterior decisão a respeito da situação destes lotes; e 

Que as moradias temporárias situadas em áreas de risco geotécnico sejam realocadas. E, uma vez resolvida 

esta situação, exigir uma solução para as moradias temporárias com problemas de habitabilidade. 
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2.7.2 Introdução 

Este relatório tem como objetivo compilar as principais questões referentes ao reassentamento das 

localidades atingidas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira e avaliar o programa PG008 – Programa 

de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Está estruturado 

em quatro pontos principais que tratam do programa, atingidos, reassentamento e indicadores. Por último, são 

arroladas algumas recomendações.     

 

2.7.3  Estrutura do programa – PG008  

PG008 - PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE 

BAIXO E GESTEIRA  

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira são as três localidades diretamente atingidas pelo desastre 

do rompimento da Barragem de Fundão ocorrido em 05/11/2015. Se considerarmos os levantamentos feitos 

em 2015, prévios ao cadastro, temos aproximadamente 500 famílias atingidas e 2.000 moradores.   

Tabela 2.7-1: Número de famílias atingidas. 

 

O processo de reassentamento tem sido muito demorado. No mês de dezembro/2018, somente o projeto 

de Bento Rodrigues havia sido licenciado, havendo suas obras sido iniciadas em agosto/2018. O projeto de 

Paracatu de Baixo foi protocolado para análise na Prefeitura Municipal de Mariana em janeiro/2019, tendo sido 

emitido o licenciamento urbanístico apenas em junho/2019. Já o projeto urbanístico conceitual do 

reassentamento de Gesteira está sendo elaborado com a comunidade, em oficinas iniciadas no mês de 

junho/2019.  

O Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira 

(PG008), está previsto no TTAC nas cláusulas 77 e 78.  

Com relação à cláusula 77 do TTAC, podemos afirmar que foram definidas 9 ações estruturantes do 

programa, deste total apenas 4 foram concluídas, conforme indicado no Quadro 1, a seguir. 

A cláusula 78 do TTAC define que o presente programa deva estar concluído em até 36 (trinta e seis) 

meses, contados a partir da assinatura deste Acordo, o que já não será cumprido. Por outro lado, a cláusula 

203 define que a cada três anos da assinatura do TTAC, a Fundação Renova deverá fazer a revisão dos 

programas, o que legitima que este programa deva ser revisto imediatamente com a definição de um novo 

escopo. O primeiro e último documento de definição do PG008 foi emitido em dezembro/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO RELATÓRIO ERM
RELATÓRIO FORÇA 

TAREFA

RELATÓRIO 

HERKENHOFF & 

PRATES

Bento Rodrigues 240 229

Paracatu de Baixo 140 159

Gesteira 8 133 41

TOTAL 388 482 429

349
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Tabela 2.7-2: Ações integrantes do programa no definidas pelo TTAC (cláusula 77)       

TTAC - Cláusula 77 
Bento 

Rodrigues 
Paracatu 
de Baixo 

Gesteira 

Definição, em conjunto com as comunidades, da nova localização 
para o reassentamento; 

SIM SIM SIM 

Aquisição das áreas que foram escolhidas em conjunto com as 
comunidades; 

SIM SIM SIM 

Elaboração e aprovação do projeto urbanístico e demais entregáveis 
de engenharia da nova comunidade; 

SIM SIM NÃO 

Implantação da infraestrutura de energia, água, saneamento, 
arruamento, pavimentação, drenagem e acessos; 

NÃO NÃO NÃO 

Elaboração e aprovação dos projetos arquitetônicos e posterior 
construção dos imóveis; 

NÃO NÃO NÃO 

Reassentamento das edificações de uso público, tais como escolas, 
unidades de saúde, praças, quadra coberta e templos religiosos, 
equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR e em observância aos padrões 
da política pública; 

NÃO NÃO NÃO 

Demolição de estruturas remanescentes e consequente limpeza; NÃO NÃO NÃO 

Negociação coletiva em instância participativa para definição de 
localização, discussão dos PROJETOS e acompanhamento das 
obras; 

PARCIAL PARCIAL PARCIAL 

Dependendo da peculiaridade de cada caso concreto será 
considerada a possibilidade de autoreassentamento assistido, 
permuta e/ou indenização para os IMPACTADOS que assim 
desejarem; 

SIM SIM SIM 

Disponibilização de moradia temporária das pessoas desalojadas 
pelo prazo de até 3 (três) meses após a solução definitiva de sua 
moradia. 

SIM SIM SIM 

 

Já, se consideramos a Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Federal em 28/04/2016, 

nos Autos nº 60017-58.2015.4.01.3800 e 69758.61-2015.4.01.3400, somente duas cláusulas de um total de 

seis foram cumpridas totalmente. 

Tabela 2.7-3: Definição do programa na ACP 

Exigências ACP Bento Rodrigues Paracatu de Baixo Gesteira 

As empresas rés, em seis meses, 
deverão apresentar projeto definitivo, 
aprovado pelos órgãos públicos  

Projeto aprovado 
após 27 meses 

Projeto aprovado após 
37 meses 

Ainda o projeto não 
foi elaborado 

Definir com a comunidade as áreas do 
reassentamento 

Sim Sim Sim 

Aquisição das áreas  Sim Sim Sim 

Elaboração e aprovação do projeto 
urbanístico e demais entregáveis  

Sim Sim  
O projeto está sendo 

elaborado 

Reassentamento das edificações de 
uso público, tais como escolas, 
unidades de saúde, praças, quadra 
coberta e templos religiosos, em 
observância aos padrões de política 
pública  

Não Não Não 

Limpeza e retirada de resíduos nas 
estruturas impactadas, entulho e 
quadras, com a sua destinação 
ambientalmente adequada.  

Não Não Não 
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O PG008 está estruturado em quatro projetos e dois processos, conforme segue: 

 

Tabela 2.7-4: Estrutura do programa 

PROJETOS/PROCESSOS OBJETIVO 

Reconstrução de Bento 
Rodrigues 

Implementar as ações para a recuperação, reconstrução e realocação da 
comunidade de Bento Rodrigues 

Reconstrução de Paracatu de 
Baixo 

Implementar as ações para a recuperação, reconstrução e realocação da 
comunidade de Paracatu de Baixo 

Reconstrução da área 
afetada em Gesteira 

Implementar as ações para a recuperação, reconstrução e realocação da 
comunidade de Gesteira 

Reconstrução da escola e 
reforma de quadra e praça 
de Gesteira 

Implementar as ações para a reconstrução da escola da comunidade de 
Gesteira e reforma e revitalização da quadra e praça da comunidade 

Disponibilização de moradias 
temporárias 

Disponibilizar moradia para os desalojados de Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira pelo prazo de até 3 meses após as moradias definitivas 
serem entregues 

Acompanhamento do pós-
reassentamento 

Realizar acompanhamento e atuar diretamente ou apoiando as 
comunidades de forma a promover o restabelecimento do modo de vida das 
comunidades pós reassentamento 

Fonte: Fundação Renova, Definição do Programa – PG008. Dezembro/2017. 

Conforme consta no documento sobre a Definição do Programa, elaborada em dezembro/2017, há uma 

previsão de recursos da ordem de R$ 328 milhões para a execução de todos os projetos/processos, com o 

seguinte orçamento: 

2.7-5: Cronograma e orçamento previsto para a execução do programa PG008 

 

Fonte: Fundação Renova, Definição do Programa – PG008. Dezembro/2017. 

Hoje, os documentos de orçamentação do programa apontam um valor reservado para implementação de 

Bento Rodrigues da ordem de R$ 400 milhões. Se consideramos a previsão de recursos para Bento Rodrigues, 

verifica-se um aumento de orçamento de aproximadamente 2,5 vezes em relação ao orçamento previamente 

indicado. Resta avaliar se este incremento é pertinente. 
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Figura 2.7-1:Orçamento atualizado para Bento Rodrigues.  

 

Fonte: Fundação Renova, Estimativa Plurianual de Custos – Bento Rodrigues, Versão 19/12/2018. 

 

O programa também é pautado por 78 diretrizes formuladas a partir de debates com os atingidos e atingidas, para nortear o 
processo de reassentamento de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e a reconstrução das demais comunidades rurais 
atingidas. As diretrizes foram homologadas em Acordo Judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública de Mariana (processo 
nº 0400.15.004335-6), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), cerca de três anos após o desastre.  

Contingência 95.159.661

Orçamento 316.478.253

TOTAL 411.637.914

Bento Rodrigues - Referência Nov/18 - 

R$ (Milhões)
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2.7.4  Universo de atingidos 

Segundo a assessoria técnica Cáritas, há 970 núcleos familiares atingidos no cadastro no município 

de Mariana. Já as informações do Sistema de Gestão de Stakeholders da Fundação Renova, apontam o total 

de 397 atingidos no município de Barra Longa. 

Dos 970 núcleos familiares em Mariana, 48% deles (468) estão envolvidos em processos de 

reassentamento. Já em Barra Longa, dos 397 núcleos familiares, somente 11% (43) são amparados pelo 

reassentamento.  

 

Fonte: Fundação Renova, Apresentação Executiva de Programas – Reassentamento. 31/01/2019. 

De acordo com o documento “Apresentação Executiva de Programas” referente ao reassentamento 

(PG008), emitido pela Fundação Renova em 31/01/2019, 512 núcleos familiares serão atendidos pelo 

Programa de Reassentamento, sendo 468 atendimentos em Mariana, 43 em Barra longa e 1 em Santa Cruz 

do Escalvado. As modalidades de reparação ao direito à moradia ofertadas aos atingidos e atingidas são 

definidas em 3 categorias, conforme estabelecido na ACP nº 0400.17.004149-7 e ACP nº 0400.15.004335-6: 

 Reassentamento coletivo: diz respeito ao reassentamento das comunidades, a serem implementados 

pela Fundação Renova, a saber: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira; 

 Reassentamento familiar: trata-se do reassentamento de um núcleo familiar em um local diferente do 

imóvel originalmente atingido. Envolve a compra de um lote vago seguida da construção da edificação, 

ou a compra de uma unidade habitacional já concluída, em qualquer lugar do Brasil, a escolha do 

atingido; 

 Reconstrução: envolve a reconstrução da unidade habitacional no mesmo lote originalmente atingido, 

com a premissa do acesso às informações sobre os riscos de permanência na área atingida. 

Para as famílias que não optarem por nenhuma das três modalidades acima descritas, ou quando não for 

possível manter as características iguais ou superiores dos imóveis (urbanos ou rurais) reconstruídos ou nos 

reassentamentos, bem como nas benfeitorias, é possível que ocorra a compensação em tamanho de área, 

ou indenização em pecúnia, ou em melhorias nas edificações e/ou benfeitorias, à escolha do núcleo 

familiar. 

A tabela a seguir apresenta as modalidades de atendimento ao reassentamento previamente escolhidas 

pelas famílias nos municípios de Mariana, Barra Longa e Santa Cruz do Escalvado. 

TOTAL

273

132

63

3

37

3

1 1

512 512

SANTA CRUZ DO  ESCALVADO

TOTAL

PARACATU DE BAIXO

COMUNIDADES RURAIS

BARRA LONGA

BARRA LONGA - SEDE

GESTEIRA

COMUNIDADES RURAIS

43

468

UNIVERSO DE ATENIDIMENTO PARA REASSENTAMENTO - 

ORIGEM

MARIANA

BENTO RODRIGUES
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Tabela 2.7-5: Modalidades de atendimento pretendidas 

 

Fonte: Fundação Renova, Apresentação Executiva de Programas – Reassentamento. 31/01/2019. 

  

BENTO 

RODRIGUES

PARACATU 

DE BAIXO

COMUNID. 

RURAIS
GESTEIRA

COMUNID. 

RURAIS
SEDE

COLETIVO 255 119 3 33 410

FAMILIAR 17 12 40 4 3 1 77

RECONSTRUÇÃO 11 3 14

PECÚNIA 1 1 9 11

TOTAL 273 132 63 37 3 3 1 512

TOTAL POR 

MUNICÍPIO
1 512

MODALIDADE DE ATENDIMENTO AO REASSENTAMENTO - PRETENDIDA

MARIANA BARRA LONGA

TOTAL

468 43

STA CRUZ DO 

ESC.
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2.7.5  Moradias temporárias 

Nenhuma família foi reassentada até o presente momento. Entretanto, os dados apresentados no 

documento “Apresentação Executiva de Programas” referente ao reassentamento (PG008), emitido pela 

Fundação Renova em 31/01/2019, apontam que 414 moradias temporárias foram disponibilizadas às 

famílias atingidas. O quadro a seguir mostra um comparativo do número de moradias disponibilizadas tanto 

no mês de janeiro/2019 quanto no mês de setembro/2018. Nesta última data, foram compiladas as informações 

sobre as vistorias de 232 imóveis alugados para moradias temporárias, realizadas nos meses de abril e 

maio/2018. Os números apontam que 56% do total de imóveis alugados visitados naquele período 

apresentam algum tipo de inadequação, dentre os quais 52% estão localizados em Mariana e 73% em 

Barra Longa. 

Nas vistorias realizadas pela Ramboll no período de abril a outubro/2018, constatou-se que cerca de 131 

das moradias temporárias vistoriadas apresentam algum tipo de inadequação, sendo que 

aproximadamente 39 moradias (17%) estão localizadas em áreas consideradas como de risco geotécnico ou de 

inundação pelo Plano de Municipal de Redução de Risco de Mariana ou pela CPRM em Barra Longa. Cerca de 

54% das moradias apresentam problemas de habitabilidade relativos à iluminação/ventilação inadequada e/ou 

à falta de acabamentos. A Tabela 2.7-6, a seguir, sintetiza estas informações. 

Tabela 2.7-6: Moradias temporárias disponibilizadas e síntese dos resultados das vistorias em campo 

 

  

MARIANA
BARRA 

LONGA
TOTAL MARIANA

BARRA 

LONGA
TOTAL

258 49 307 243 86 329

58 2 60 64 19 83

2 2 2 2

318 51 369 309 105 414

ÁREAS DE RISCO (PMRRM
4 

E CPRM)
32 7 39

LEI 6.766/79 8 12 20

PROBLEMAS DE 

HABITABILIDADE
56 16 72

TOTAL 96 35 131

2 7 9

86 6 92

184 48 232

52% 73% 56%

2 Vistoria realizada nos municípios de Mariana e Barra Longa (não inclui Acaiaca), nos meses de abril e maio de 2018.
3 Apresentação Executiva de Programas - PG008, emitido em 31/01/2019 pela Fundação Renova.
4 PMRRM - Plano Municipal de Redução de Riscos de Mariana/MG; CPRM - Serviço Geológico do Brasil.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

HOTEL

TOTAL DE ATENDIMENTOS

1 Banco de Dados das moradias temporárias de Mariana e Barra Longa – ação nº 6” da Fundação Renova, fornecido em 28/09/2018 pela CT-Infra.

5 N/A - Edificações cujos endereços não foram encontrados, ou não se tratam de moradias temporárias ou não possuem moradores.           

31/01/2019
3

IMÓVEIS 

ALUGADOS 

VISITADOS
2

% DE INADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS 

ALUGADOS

TOTAL DE IMÓVEIS ALUGADOS VISITADOS 

INADEQUAÇÕES

N/A
5

VISUALMENTE SEM PROLEMAS

IMÓVEIS ALUGADOS

28/09/2018
1

MORADIAS 

TEMPORÁRIAS
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Figuras 2.7-2 e 3: Moradia temporária em Barra Longa confrontando com uma encosta não estabilizada. Data das imagens: 
17/05/2018. 

 

 

Figura 2.7-4: Moradia temporária com problema de habitabilidade (Barra Longa). Data da imagem: 

17/05/2018. 
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Figuras 2.7-5 e 6: Moradia temporária com problema de habitabilidade (Barra Longa). Data das imagens: 17/05/2018. 

  

 

 Figuras 2.7-7 e 8: Moradia temporária localizada em área de risco geotécnico - CPRM (Barra Longa). Destaque para a 
grande encosta íngreme localizada aos fundos do imóvel. Data das imagens: 17/05/2018. 
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Localização das moradias temporárias nas áreas classificadas como de risco alto e muito alto no Plano de Redução e Riscos 

de Mariana. 
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Localização das moradias temporárias nas áreas classificadas como de risco alto e muito alto pela CPRM em 

Barra Longa. 
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2.7.6 Reassentamento coletivo 

A modalidade reassentamento coletivo envolve 410 famílias de um total de 512 atingidas. Este número 

significa um universo de aproximadamente 80% do total de atingidos, dos quais 62% serão reassentados na 

Nova Bento Rodrigues, 30% em nova Paracatu e 8% em Nova Gesteira. O quadro, a seguir, sintetiza as 

principais características do reassentamento coletivo:    

Tabela 2.7-7: Caracterização dos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira 

 

 

2.7.6.1 BENTO RODRIGUES 

O reassentamento de Bento Rodrigues está previsto para ser concluído em agosto/2020, conforme decisão 

judicial proferida pelo MPMG em Audiência de Conciliação Pública realizada no dia 26/02/2019 (ACP nº 

0400.15.004335-6). Caso este prazo não seja cumprido, a Justiça estipulou o pagamento de multa de R$ 1 

milhão por dia de atraso. A tabela a seguir mostra os números do programa nas principais etapas da obra.  

Tabela 2.7-8: Síntese dos grandes números do reassentamento de Bento Rodrigues 

 

Desde setembro, a Ramboll vistoria a obra mensalmente. Como nestes primeiros meses a obra está 

centrada nas intervenções de terraplenagem, as vistorias têm acompanhado os locais com maior vulnerabilidade 

ambiental e em especial as áreas reconhecidas como de preservação permanente (APP’s). Neste ponto, foi 

possível verificar que há áreas de preservação permanente que não foram assim reconhecidas nem no projeto 

urbanístico aprovado nem no licenciamento ambiental, uma vez que vários lotes privados e a Área de Disposição 

de Material Excedente (ADME) estão localizados sobre linhas de talvegue existentes no terreno.  

 

Bento 

Rodrigues

Paracatu de 

Baixo
Gesteira

255 122 
2 33

240 98
Projeto não 

elaborado

Ambiental 05/07/2018 Não emitido Não emitido

Urbanístico 01/08/2018 Não emitido Não emitido

03/08/2018 24/11/2018 
3 Não iniciada

Agosto/2020 Sem previsão Sem previsão

R$ 167,95 MM  R$ 117,63 MM R$ 9,62 MM

R$ 411,6 MM

R$ 61,82 MM R$ 28,18 MM R$ 1,55 MM

12,82% 
4

REASSENTAMENTO COLETIVO

1 
Números atualizados mensalmente, conforme opção de atendimento escolhida pela família. Fonte: Fundação Renova, 

Relatório Executivo do Programa PG008. 31/01/2019.

4
 Avanço físico de Bento Rodrigues retrata apenas a fase de execução (construção) da obra.

Nº de lotes previstos no projeto aprovado

2 
Das 122 famílias que optaram pelo reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo, 3 delas são de comunidades rurais.

3
 Data de início da construção do canteiro de obras.

Nº de famílias que optaram pelo reassentamento coletivo
1

Data de emissão do licenciamento

Data de início das obras

Data prevista para a finalização do reassentamento

Recursos financeiros planejados na Definição do Programa 

(dezembro/2017)

Recursos financeiros reservados

Avanço físico da obra (acumulado realizado)

Recursos financeiros gastos (real acumulado)

Planejado Realizado Total Status

Supressão vegetal 764.533m² 716.459m² 764.533m²

Corte 260.200m³ 69.698m² 308.092m³

Aterro 23.750m² 157.542m³

Drenagem 961m 418m 6.360m (PEAD)

Pavimentação 3.254t (CBUQ)

Construção das casas 256 residências + 5 sítios

Bens coletivos 10

ETA/ETE 2 ETE e 1 ETA

Fonte: Fundação Renova, Relatório Executivo do Programa PG008. 31/01/2019.

NÚMEROS DO PROGRAMA - Bento Rodrigues

Legenda:        Concluído;            Em andamento;         Não iniciado
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As intervenções nas Áreas de Preservação Permanente, reconhecidas no projeto urbanístico, estão sendo 

realizadas na gleba da Lavoura com autorização, conforme previsto no licenciamento ambiental, emitido pela 

SEMAD em 05/07/2018. As imagens a seguir apresentam algumas destas intervenções e os avanços observados 

na obra do reassentamento. 

Figuras 2.7-9 e 10: Intervenção na APP (afluente do córrego da Lavoura) para construção do desvio provisório. Data das 

imagens: 05/02/2019 (esquerda – terraplanagem e aterro em andamento) e 26/06/2019 (direita – acesso quase 

concluído). 

 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

363 
 

Figuras 2.7-11 e 12: Intervenção na APP do córrego da Lavoura para construção de travessia. Data das imagens: 

17/10/2018 (acima – início da terraplanagem da área) e 28/06/2019 (abaixo – aterro quase concluído). 
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Figuras 2.7-13 e 14: Intervenção na APP do córrego da Lavoura para construção de travessia. Data das imagens: 
16/01/2019 (acima – instalação das aduelas) e 26/06/2019 (abaixo – aterro finalizado). 

 

 
 

 

O projeto aprovado prevê a implantação parcial ou total de 42 lotes privados sobre estas APP’s 

não reconhecidas, contrariando as legislações urbanísticas vigentes e comprometendo aproximadamente 17% 

dos 240 lotes do reassentamento (além de outras 2 das 10 áreas públicas), já que a probabilidade de ocorrência 

de processos erosivos é muito alta em situações onde os caminhos d’água são alterados e ocupados.  

A Tabela 2.7-9 aponta que 50,2% da área da gleba da Lavoura (polígono que foi desapropriado para a 

implantação do loteamento) possui restrições ambientais e que a princípio, não deveriam ser ocupadas. No 

atual contexto de mudanças climáticas, com a concentração da pluviosidade média do local em poucos eventos, 

respeitar o caminho da água é premissa fundamental para garantir o equilíbrio ambiental e a segurança da 

população. A Ramboll já recomendou, em outras ocasiões, que estes locais não fossem ocupados e, em um 

momento anterior à escolha da gleba, que o reassentamento fosse implantado em outro local do município.  
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Tabela 2.7-9: Síntese de restrições da gleba da Lavoura 

 

O mapa a seguir apresenta as restrições ambientais da gleba da Lavoura (APP’s e altas declividades) e os 

locais inadequados à ocupação, onde os lotes estão sendo implantados. Este mapa ainda não considera as 

restrições relacionadas à cobertura vegetal da gleba. 

As análises da gleba da Lavoura e do projeto do reassentamento de Bento Rodrigues já realizadas pela 

Ramboll reforçam a importância de monitorar periódica e sistematicamente as obras do referido 

reassentamento, principalmente as áreas de drenagem natural onde os 42 lotes serão implantados, já que são 

as áreas de maior vulnerabilidade e que não estão sendo devidamente tratadas como Áreas de Preservação 

Permanente. Hoje, pode-se verificar a ocorrência de eventos erosivos significativos desde sulcos, ravinas e início 

de voçorocas em alguns pontos da gleba, como mostrado nas fotos a seguir. 

  

Área (ha) %

Área com restrição* 49,4 50,2

Área restante 49,0 49,8

Área total 98,4 100,0

* Trechos com inclinação maior que 47%, trechos com inclinação entre 30% e 47%, Áreas de Preservação 

Permanente (APP) de hidrografia (consideradas no projeto, não consideradas no projeto e inferidas com base na 

topografia a partir dos talvegues). Não considera restrição relacionada à cobertura vegetal.
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Figura 2.7-15:  Restrições ambientais da gleba da Lavoura (ver PG008: Anexo I). 

 

Conforme indicado nas imagens abaixo, observa-se que será necessária uma excessiva movimentação de 

terra na terraplanagem dos lotes para a implantação das edificações, principalmente àqueles localizados ao 

longo de toda Quadra “E”, indicando soluções técnicas inadequadas ao sítio, que pode acentuar a 

susceptibilidade a processos erosivos. 
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Figura 2.7-16: Declividade alta do terreno na testada dos lotes da Quadra “E”. Data da imagem: 16/01/2019. 

 

 

 

Figura 2.7-17:  Planta de implantação do lote de ID 52, vencendo desnível de aproximadamente 20 metros entre frente e 
fundo dos lotes. 
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Figura 2.7-18:  Projeto do lote de ID 52, vencendo desnível de aproximadamente 20 metros entre frente e fundo dos lotes 

 

Considerando as caraterísticas do projeto, onde haverá lotes com desníveis entre frente e fundo 

que giram em torno dos 20 metros, verifica-se 58 famílias insatisfeitas com a situação dos seus lotes 

(terraplanagem/forma do lote). O quadro, a seguir, sintetiza as insatisfações: 

Tabela 2.7-10: Insatisfação das famílias com relação aos seus lotes no reassentamento de Bento Rodrigues. 

 

Fonte: Assessoria Técnica Cáritas. 22/01/2019. 

Estas insatisfações se agravam devido ao fato de grande parte dos lotes oferecidos não permitirem a 

reprodução dos modos de vida das famílias. 

As imagens a seguir mostram alguns processos erosivos que estão ocorrendo após o início das obras de 

terraplanagem das vias. 

  

NOVOS NÚCLEOS TERRAPLANAGEM FORM A
SEM  

ENQUADRAM ENTO
T OT A L GER A L

57 41 17 31 146 255

22% 16% 7% 12% 57% 100%

IN SA T ISF A ÇÕES

TOTAL

R EA SSEN T A M EN T O 

C OLET IVO D E B EN T O 

R OD R IGUES (N º D E F A M Í LIA S)
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Figuras 2.7-19 e 20: Erosões identificadas no terreno ao longo da Quadra E. Data das imagens: 05/02/2019. 

 

 

Figura 2.7-21: Erosões identificadas no terreno ao longo da Quadra E (lote institucional). Data da imagem: 26/06/2019. 

  

É importante ressaltar que duas variáveis relacionadas ao processo de adesão definem o caminho crítico 

do processo de reassentamento de Bento Rodrigues: a visita aos lotes e a emissão do alvará de construção para 

início das obras das casas.  

A ADESÃO é o momento em que ocorre a formalização da escolha definitiva das famílias por uma das 

modalidades de atendimento (reassentamento coletivo ou familiar), através da assinatura do Termo de Adesão. 

No caso do reassentamento coletivo, duas etapas (i e ii) antecedem a assinatura do Termo de Adesão/Recusa 

(iii), são elas:  

(i) As famílias conhecem o projeto conceitual da edificação e visitam o terreno - Assinatura do Termo 
de Aprovação do Projeto Conceitual e de Entrega do Projeto Arquitetônico para a Solicitação do 

Alvará de Construção na Prefeitura;  
(ii) As famílias conhecem as regras do reassentamento coletivo, os parâmetros de compensação e as 

outras modalidades de atendimento - Assinatura do Termo de Declaração de Entendimento das 
modalidades de atendimento e  

(iii) Assinatura do Termo de ADESÃO (a) ou RECUSA (b): 

a. As famílias conhecem e aprovam todas as modificações de projeto solicitadas pela prefeitura - 
Assinatura do Termo de Autorização para o início da construção da casa – ADESÃO, ou  

b. Assinatura do Termo de Recusa ao Reassentamento Coletivo (desistência do lote).  

 

A visita das famílias aos lotes do reassentamento, que compõe a primeira etapa do processo de 

adesão, tem sido um momento crucial para a definição das perspectivas do reassentamento coletivo. 

O que se tem observado é que algumas famílias têm desistido de seus lotes em função das 

características do terreno, uma vez que a reprodução dos seus modos de vida nos novos lotes fica 

impossibilitada, principalmente devido à alta declividade do sítio. 
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Outro ponto que merece destaque é que a construção das casas só poderá ser iniciada após a 

assinatura do Termo de Autorização (iii-a) e a emissão do Alvará de Construção pela prefeitura. Por 

ouro lado, na 30ª Reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura – CT-INFRA, realizada no dia 18/02/2019, o 

Secretário de Obras da Prefeitura de Mariana, Fábio Vieira, pontuou que, considerando a equipe técnica atual 

da Prefeitura responsável pela análise de projetos, os Alvarás de Construção das casas podem demorar 

até 36 meses para serem emitidos, o que atrasaria no mesmo tempo o início das obras das casas e 

consequente a conclusão do reassentamento coletivo, podendo o processo se prolongar por mais 3 anos. 

Nesse sentido, visando atender à demanda de análise e aprovação dos projetos arquitetônicos oriunda dos 

reassentamentos coletivos de Mariana, o Secretário de Obras da Prefeitura de Mariana, Fábio Vieira, informou, 

no 16º GT-Moradia realizado no dia 23/04/2019, que haverá uma equipe adicional de profissionais para 

realização destas atividades e que o Projeto de Lei Orçamentária já foi aprovado pela Câmara de Vereadores de 

Mariana no dia 22/04/2019. O Processo Seletivo Simplificado para recrutamento e seleção dos candidatos para 

contratação será realizado pela Prefeitura de Mariana e pelo CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial 

do Vale do Piranga). Com isso, a Prefeitura dará início à análise dos projetos e à emissão dos Alvarás de 

Construção das casas de Bento Rodrigues para que a Fundação Renova proceda com a execução das casas. 

Conforme apresentado pela Fundação Renova na 33ª reunião ordinária da Câmara Técnica de 

Infraestrutura realizada no dia 14/05/2019, foram concluídos 77 projetos básicos legais  para protocolo na 

Prefeitura de Mariana para aprovação, sendo que 75 se referem a projetos arquitetônicos de edificações (casas) 

e 2 de equipamentos institucionais (posto de saúde e escola). Nenhum alvará de construção ainda foi emitido 

pela Prefeitura, embora a mesma já tenha autorizado a execução de obras de terraplanagem e contenções de 

12 lotes. 

 

2.7.6.2 PARACATU DE BAIXO 

Conforme os dados apresentados pela Fundação Renova no Relatório Executivo do Programa PG008, 

emitido em 31/01/2019, o reassentamento de Paracatu de Baixo estava previsto para ser concluído em 

28/05/2020, mas este prazo foi estendido por mais de 1 ano, sendo reprogramado para 16/06/2021.  

O quadro a seguir apresenta os principais marcos do reassentamento de Paracatu de Baixo, onde são 

apontadas as datas de conclusão/previstas para cada etapa: 

 

Tabela 2.7-11: Principais marcos e status do reassentamento de Paracatu de Baixo.  

 

A tabela, a seguir, indica que a gleba de Lucila, selecionada para reassentar a comunidade de 

Paracatu, apresenta 77,8% de sua área com algum tipo de restrição ambiental, o que pode dificultar 

o processo de licenciamento, levando em consideração o atendimento as normas e leis federais, estaduais e 

municipais vigentes.  

 

Data realizada Data prevista Status

Compra do terreno (Escritura) 19/04/2018

RGI em nome da Fundação Renova 11/10/2018

Publicação do 1º Projeto de Lei 22/08/2018

Aprovação do projeto pela comunidade 13/09/2018

Publicação do 2º Projeto de Lei 21/12/2018

Protocolo do Licenciamento Ambiental na Prefeitura 30/01/2019

Emissão do Licenciamento Ambiental pela Prefeitura 13/05/2019 19/03/2019

Alvará de Urbanização (Prefeitura de Mariana) 05/06/2019 06/05/2019

Início das intervenções/obra 15/06/2019

Conclusão do reassentamento 16/06/2021

MARCOS DO PROGRAMA - Paracatu de Baixo

Fonte: Fundação Renova, Relatório Executivo do Programa PG008. 31/01/2019.

Legenda:          Concluído;           Não iniciado
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Tabela 2.7-12: Síntese das restrições ambientais da Gleba de Lucila 

 

A análise do projeto urbanístico do reassentamento de Paracatu de Baixo, datado de 08/10/2018 (revisão 

16), realizada em 07/11/2018, aponta que 32,2% da área de lotes 

(privados/disponíveis/institucionais/outras áreas), encontram-se em áreas com altas declividades, 

devendo ser realocadas. A tabela abaixo mostra as áreas de lotes (área urbana) conforme a classe de 

declividade que possuem. 

Tabela 2.7-13: Área de lotes conforme a classe de declividade. 

 

O cartograma, a seguir, mostra as áreas com restrições ambientais, bem como a distribuição dos lotes 

nestas áreas, na Gleba de Lucila.  

 

Área (ha) %

Área sem restrição 86,8 22,2

Área com restrição* 304,3 77,8

Área total 391,1 100,0

* Trechos com inclinação maior que 47%, trechos com inclinação entre 30% e 47%, Área de 

Preservação Permanente (APP) de hidrografia, brejos, corpos d'água e cursos d'água.

Área (ha) %* Área (ha) %* Área (ha) %* Área (ha) %*

Lotes privados 21,76 67,01 8,73 26,88 1,98 6,11 32,47 100,00

Lotes disponíveis 1,20 68,47 0,44 25,04 0,11 6,49 1,75 100,00

Lotes institucionais 2,62 77,97 0,62 18,57 0,12 3,46 3,36 100,00

Outras áreas (ETE, Cemitério, etc.) 0,19 45,16 0,21 50,18 0,02 4,66 0,43 100,00

Total 25,77 67,80 10,00 26,32 2,23 5,88 38,01 100,00

Total

* Porcentagem em relação à área total de cada classe analisada.

Abaixo de 30% Entre 30% e 47% Acima de 47%
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Restrições ambientais da Gleba de Lucila (reassentamento de Paracatu de Baixo) – Ver PG008: Anexo III. 

 

 

2.7.6.3 GESTEIRA 

O reassentamento de Gesteira envolve um grupo de 37 famílias, nas quais 33 optaram pelo reassentamento 

coletivo e 4 pelo reassentamento familiar. A compra do terreno de Macacos foi efetivada e o Registro do Imóvel 

em nome da Fundação Renova foi emitido em 11/03/2019, conforme informado pela Fundação Renova na 32ª 

reunião da CT-Infra em 14/05/2019. 

Atualmente, o que tem sido tratado com a comunidade diz respeito às possibilidades de parcelamento do 

solo e às diretrizes de reassentamento. Até o momento, foram construídas 74 diretrizes para pautar o 

reassentamento, porém, houve consenso da Fundação Renova com apenas 12 diretrizes. Além disso, no mês 

de junho de 2019, foram iniciadas as oficinas para a elaboração do projeto urbanístico conceitual do 

reassentamento. Estas oficinas desenvolvidas com a comunidade são acompanhadas pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto (GEPSA/UFOP) e AEDAS. 

Embora a comunidade tenha optado pelo modelo de parcelamento do solo rural, com o diferencial de os 

lotes possuírem área de 0,5ha, uma vez que assim haverá a garantia dos modos de vida originais da 

comunidade, deve-se considerar as exigências legais das legislações brasileiras que versam sobre parcelamento 

do solo. 

Hoje, o parcelamento do solo urbano no Brasil é regulado pela Lei Federal 6.766/79. Esta Lei define, dentre 

outras exigências, que os lotes tenham área e testada mínimas de 125m² e 5m, respectivamente, salvo algumas 

exceções, que não são aplicáveis para o caso de Gesteira. Há a ressalva de que os municípios devem estabelecer 

parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo próprios, através do Plano Diretor e das Leis Municipais 

que o regulamentam. Como o município de Barra Longa não dispõe deste instrumento, resta cumprir as 

exigências deste dispositivo legal para caso o parcelamento do solo seja urbano. 

No que se refere ao parcelamento de solo rural, como de desejo da comunidade, o órgão que dispõe sobre 

esta atividade é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Na área rural, não são admitidos 

loteamentos, nem outras modalidades de nucleações habitacionais para fins urbanos, e o parcelamento do solo 

tem seu módulo mínimo e demais requisitos estabelecidos pelo INCRA. A estrutura fundiária deve respeitar 
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módulo mínimo definido para cada zona de exploração rural. Para a região de Barra Longa, este módulo é de 

3,0ha. Também é importante destacar a necessidade estabelecida pelo Código Florestal de preservar 20% da 

área de cada propriedade para preservação de florestas, entendida com reserva legal. Esta reserva poderá estar 

localizada nas áreas delimitadas como de preservação ambiental, orientando assim a forma de ocupação do 

território rural. 

A AEDAS, conforme apresentado em Assembleia realizada no dia 16/05/2019, defende que o parcelamento 

rural de uma fração inferior a 3,0ha é possível, desde que seja atendido um dos seguintes requisitos: i) aquisição 

de parcela inferior à fração mínima de área contínua que será anexada a outro imóvel rural confrontante; ii) a 

comunidade se enquadrar como agricultores familiares, mediante a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP) pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (EMBRAPA) e iii) o parcelamento for considerado como sendo de 

interesse social. 

Já a Fundação Renova aponta que este modelo não é viável, uma vez que não há respaldo legal para o 

processo, entretanto informou que os estudos sobre as formas de parcelamento do solo estão sendo 

desenvolvidos e deverão ser apresentados para a comunidade/AEDAS nos próximos meses.   



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

374 
 

2.7.7 Indicadores preliminares 

São formulados alguns indicadores estratégicos para avaliar os principais componentes passíveis de 

avaliação até o momento. Foram formulados indicadores, avaliando: 

 Adequação das moradias temporárias alugadas: verifica-se que as moradias “temporárias” que 

foram disponibilizadas no período emergencial pós-desastre perderam esta qualificação, já que estão 

abrigando a população atingida das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira pelos últimos 

3 anos, transcorridos desde 05/11/2015. Se considerarmos que ainda resta um período de, no mínimo, 

17 meses para o início da solução do reassentamento, no caso de Bento Rodrigues, estas famílias 

permanecerão nas moradias temporárias, por um período de, no mínimo, 5 anos. Analisar a condição 

destas moradias e sua adequação é fundamental para evitar a amplificação do trauma. Este indicador 

é desagregado em 3 componentes: adequação ao Plano de Redução de Risco, adequação à legislação 

federal 6.766/79 e adequação à NBR 15.575 (Norma Técnica de desempenho de edificações 

habitacionais), conforme segue:  

 

Figura 2.7-22: Moradias temporárias disponibilizadas em Mariana (atingidos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
comunidades rurais) 

 

 

Figura 2.7-23: Moradias temporárias disponibilizadas em Barra Longa (atingidos da sede, Gesteira e comunidades rurais) 
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 Insatisfação com o reassentamento coletivo: existe uma pré-condição para dar continuidade ao 

processo de licenciamento das unidades habitacionais, denominado “adesão”. Este procedimento prevê 
uma vistoria dos atingidos aos lotes.  Neste processo, tem aparecido insatisfações de diversas índoles 
relacionadas a:  

 

 

 

Figura 2.7-24: Projeto de reconstrução de Bento Rodrigues 

 

Caso esta insatisfação se consolide numa “não adesão” ao reassentamento coletivo, o insucesso do 

reassentamento coletivo deverá ser avaliado. 

 

MARIANA
BARRA 

LONGA
TOTAL MARIANA

BARRA 

LONGA
TOTAL

258 49 307 243 86 329

58 2 60 64 19 83

2 2 2 2

318 51 369 309 105 414

ÁREAS DE RISCO (PMRRM
4 

E CPRM)
32 7 39

LEI 6.766/79 8 12 20

PROBLEMAS DE 

HABITABILIDADE
56 16 72

TOTAL 96 35 131

2 7 9

86 6 92

184 48 232

52% 73% 56%

2 Vistoria realizada nos municípios de Mariana e Barra Longa (não inclui Acaiaca), nos meses de abril e maio de 2018.
3 Apresentação Executiva de Programas - PG008, emitido em 31/01/2019 pela Fundação Renova.
4 PMRRM - Plano Municipal de Redução de Riscos de Mariana/MG; CPRM - Serviço Geológico do Brasil.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

HOTEL

TOTAL DE ATENDIMENTOS

1 Banco de Dados das moradias temporárias de Mariana e Barra Longa – ação nº 6” da Fundação Renova, fornecido em 28/09/2018 pela CT-Infra.

5 N/A - Edificações cujos endereços não foram encontrados, ou não se tratam de moradias temporárias ou não possuem moradores.           

31/01/2019
3

IMÓVEIS 

ALUGADOS 

VISITADOS
2

% DE INADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS 

ALUGADOS

TOTAL DE IMÓVEIS ALUGADOS VISITADOS 

INADEQUAÇÕES

N/A
5

VISUALMENTE SEM PROLEMAS

IMÓVEIS ALUGADOS

28/09/2018
1

MORADIAS 

TEMPORÁRIAS

NOVOS NÚCLEOS TERRAPLANAGEM FORM A
SEM  

ENQUADRAM ENTO
T OT A L GER A L

57 41 17 31 146 255

22% 16% 7% 12% 57% 100%

IN SA T ISF A ÇÕES

TOTAL

R EA SSEN T A M EN T O 

C OLET IVO D E B EN T O 

R OD R IGUES (N º D E F A M Í LIA S)
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2.7.7.1 FICHAS DOS INDICADORES  
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2.7.7.2 NOVOS INDICADORES 

Uma série de novos indicadores está sendo formulado para avaliar a implementação da obra, conforme 

segue: 

Tabela 2.7-14: Proposta de novos indicadores de monitoramento do PG008

 

PROJETOS E PROCESSOS DO 

PROGRAMA - PG008
INDICADORES OBEJTIVO

Adequação da gleba receptora ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura.

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

Adequação da gleba ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Indicar relação entre a quantidade de núcleos 

familiares insatisfeitos com os lotes 

adjudicados/oferecidos pela Fundação Renova e o 

número de famílias envolvidas no reassentamento 

coletivo.

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Quantificar o número de lotes com área inferior à 

exigida pela Lei Municipal 170/2017 (lotes 

localizados em áreas com declividade entre 30% e 

47% devem possuir área mínima de 600,00m²).

Insucesso do reassentamento coletivo

Apresentar a relação entre o número de famílias 

atendidas pelo reassentamento familiar + pecúnia e 

o total de famílias atingidas.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura (se a vala 

fica aberta por muito tempo, favorece a 

desestruturação do maciço, com agravamento do 

processo erosivo)

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

Adequação da gleba ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Indicar relação entre a quantidade de núcleos 

familiares insatisfeitos com os lotes 

adjudicados/oferecidos pela Fundação Renova e o 

número de famílias envolvidas no reassentamento 

coletivo.

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Quantificar o número de lotes com área inferior à 

exigida pela Lei Municipal 170/2017 (lotes 

localizados em áreas com declividade entre 30% e 

47% devem possuir área mínima de 600,00m²).

Insucesso do reassentamento coletivo

Apresentar a relação entre o número de famílias 

atendidas pelo reassentamento familiar + pecúnia e 

o total de famílias atingidas.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura (se a vala 

fica aberta por muito tempo, favorece a 

desestruturação do maciço, com agravamento do 

processo erosivo).

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

% de Famílias Atingidas Alocadas
Quantificar a % das famílias atingidas que foram 

alocadas em moradias temporárias.

% de moradias localizadas em áreas com restrição 

legal

Quantificar a % das moradias temporárias 

localizadas em áreas com restrições legais (áreas 

de risco geotécnico - Lei 12.608/12, áreas de risco 

ambiental - Lei 6.766/79, com problemas de 

habitabilidade - NBR 15.575)

% de moradias localizadas em áreas de risco, cujas 

famílias foram relocadas

Quantificar a % das moradias temporárias 

localizadas em áreas com restrições legais, cujas 

famílias foram realocadas.

Processos de acompanhamento do pós-

reassentamento de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo, Gesteira

A ser definido

Projeto de reconstrução da escola e 

reforma de quadra e praça de Gesteira
A ser definido

Disponibilização de moradias temporárias 

para os moradores de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira

Projeto de Reconstrução de Bento 

Rodrigues

Projeto de Reconstrução de Bento 

Rodrigues

Disponibilização de moradias temporárias 

para os moradores de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira

Projeto de Reconstrução da área afetada 

em Gesteira

Projeto de Reconstrução de Paracatu de 

Baixo

Moradias temporárias indadequadas: áreas de risco geotécnico

Moradias temporárias indadequadas: áreas de risco ambiental

Moradias temporárias indadequadas: áreas de inabitabilidade

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Insucesso do reassentamento coletivo

LEGENDA:           INDICADORES JÁ APRESENTADOS
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PROJETOS E PROCESSOS DO 

PROGRAMA - PG008
INDICADORES OBEJTIVO

Adequação da gleba receptora ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura.

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

Adequação da gleba ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Indicar relação entre a quantidade de núcleos 

familiares insatisfeitos com os lotes 

adjudicados/oferecidos pela Fundação Renova e o 

número de famílias envolvidas no reassentamento 

coletivo.

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Quantificar o número de lotes com área inferior à 

exigida pela Lei Municipal 170/2017 (lotes 

localizados em áreas com declividade entre 30% e 

47% devem possuir área mínima de 600,00m²).

Insucesso do reassentamento coletivo

Apresentar a relação entre o número de famílias 

atendidas pelo reassentamento familiar + pecúnia e 

o total de famílias atingidas.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura (se a vala 

fica aberta por muito tempo, favorece a 

desestruturação do maciço, com agravamento do 

processo erosivo)

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

Adequação da gleba ao reassentamento
Quantificar % de áreas com restrições ambientais 

da gleba receptora do reassentamento coletivo.

Controle de Terraplenagem

Verificar se o volume de terraplanagem manejado 

corresponde ao volume de terraplanagem 

licenciado.

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Indicar relação entre a quantidade de núcleos 

familiares insatisfeitos com os lotes 

adjudicados/oferecidos pela Fundação Renova e o 

número de famílias envolvidas no reassentamento 

coletivo.

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Quantificar o número de lotes com área inferior à 

exigida pela Lei Municipal 170/2017 (lotes 

localizados em áreas com declividade entre 30% e 

47% devem possuir área mínima de 600,00m²).

Insucesso do reassentamento coletivo

Apresentar a relação entre o número de famílias 

atendidas pelo reassentamento familiar + pecúnia e 

o total de famílias atingidas.

Tempo de Obras nas Valas de Infraestrutura

Avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos 

erosivos durante a abertura das valas para 

implantação das redes de infraestrutura (se a vala 

fica aberta por muito tempo, favorece a 

desestruturação do maciço, com agravamento do 

processo erosivo).

Adequação do tipo de pavimentação das vias ao 

sítio

Avaliar se o tipo de pavimentação das vias é 

adequado às condições técnicas do local onde será 

instalado.

% de projetos arquitetônicos aprovados

Quantificar o número de projetos arquitetônicos 

aprovados em relação ao número total de lotes do 

reassentamento.

% de Famílias Atingidas Alocadas
Quantificar a % das famílias atingidas que foram 

alocadas em moradias temporárias.

% de moradias localizadas em áreas com restrição 

legal

Quantificar a % das moradias temporárias 

localizadas em áreas com restrições legais (áreas 

de risco geotécnico - Lei 12.608/12, áreas de risco 

ambiental - Lei 6.766/79, com problemas de 

habitabilidade - NBR 15.575)

% de moradias localizadas em áreas de risco, cujas 

famílias foram relocadas

Quantificar a % das moradias temporárias 

localizadas em áreas com restrições legais, cujas 

famílias foram realocadas.

Processos de acompanhamento do pós-

reassentamento de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo, Gesteira

A ser definido

Projeto de reconstrução da escola e 

reforma de quadra e praça de Gesteira
A ser definido

Disponibilização de moradias temporárias 

para os moradores de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira

Projeto de Reconstrução de Bento 

Rodrigues

Projeto de Reconstrução de Bento 

Rodrigues

Disponibilização de moradias temporárias 

para os moradores de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira

Projeto de Reconstrução da área afetada 

em Gesteira

Projeto de Reconstrução de Paracatu de 

Baixo

Moradias temporárias indadequadas: áreas de risco geotécnico

Moradias temporárias indadequadas: áreas de risco ambiental

Moradias temporárias indadequadas: áreas de inabitabilidade

Insatisfação com o reassentamento coletivo

Lotes em discordância com a legislação urbanística

Insucesso do reassentamento coletivo

LEGENDA:           INDICADORES JÁ APRESENTADOS
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2.7.8 Linha do tempo 

A linha do tempo elaborada no mês de junho/2019 apresenta, de forma objetiva, os grandes marcos do 

Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira 

(PG008), e dá enfoque aos principais acordos pactuados entre os órgãos públicos e a Fundação Renova, oriundos 

de Ações Civis Públicas, tratadas no âmbito do programa.  

No que diz respeito ao prazo para conclusão do reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, a linha do tempo dá destaque aos compromissos estabelecidos que não foram 

cumpridos, bem como a justificativa da Fundação Renova com relação ao não atendimento do prazo de 

finalização dos reassentamentos, na cor vermelha. 

Diferentemente dos demais programas, cujas linhas do tempo se baseiam em diversas deliberações (CIF) 

e notas técnicas (Câmaras Técnicas), a linha do tempo do reassentamento está pautada sobretudo nas ações 

ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uma vez que esta é a instituição que acompanha 

com maior afinco os reassentamentos tanto de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) quanto de Barra 

Longa (Gesteira). 

Figura 2.7-25: Linha do tempo do PG008 (Ver PG008: Anexo IV). 
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2.7.9 Recomendações 

7. Exigir que a Fundação Renova realoque as moradias temporárias situadas em áreas de risco geotécnico. 

E, uma vez resolvida esta situação, exigir uma solução para as moradias temporárias com problemas 

de habitabilidade; 

8. Observar que parte dos sítios rurais envolvidos tanto no reassentamento de Bento Rodrigues como de 

Paracatu aparecem como encravados, sem acesso, situação que irá comprometer o processo de 

parcelamento e registro das propriedades rurais. Este processo exige uma revisão dos projetos de 

parcelamento do solo que deve ser feita sem alterações de traçado viário; 

9. Acompanhar o processo de adesão das famílias ao reassentamento, já que constitui caminho crítico 

para o encaminhamento da construção das casas e pode comprometer o sucesso do reassentamento. 

Hoje, há 146 núcleos familiares (57%) que manifestaram sua insatisfação com relação ao 

reassentamento coletivo de Bento Rodrigues; 

10. Existem áreas de preservação permanente que não foram assim reconhecidas nem no projeto 

urbanístico aprovado nem no licenciamento ambiental de Bento Rodrigues, onde foram previstos 42 

lotes privados e a Área de Disposição de Material Excedente (ADME). Esta situação indica vários pontos 

com alta vulnerabilidade a erosão e escorregamento cujas soluções devem ser monitoradas de perto; 

11. Constatada a situação de inadequação ambiental de alguns lotes no reassentamento de Bento 

Rodrigues (indicados no PG008: Anexo II), recomenda-se: 

a. Suprimir os lotes inseridos nos caminhos d’água dos talvegues (com alteração de domínio do 

Registro de Imóveis): 

 Quadra I: lotes 149, 243, 200, 210 e 125; 

 Quadra M: lote 247; 

 Quadra J: lote 244 e 

 Quadra B: lote 104B. 

b. Reconhecer e não ocupar as áreas non aedificandi dos cursos d’água inferidos pela linha de 

talvegue dos seguintes lotes: 

 Quadra I: lote 310 e 

 Quadra B: lote 137B. 

12. Observar que, no reassentamento de Bento Rodrigues, estão sendo equacionadas soluções de 

terraplenagem no âmbito de cada lote e que deverão ser compatibilizadas no âmbito da quadra. Exigir 

a apresentação desta compatibilização para verificar a extensão dos muros de arrimo resultantes;   

13. Ainda no que se refere à terraplenagem nas obras do reassentamento de Bento Rodrigues, acompanhar 

os volumes de terraplenagem manejado frente àqueles licenciados, porque verifica-se que estão sendo 

tomadas decisões não previstas em projeto e que podem colocar em risco algumas moradias; 

14. O sistema viário do reassentamento de Bento Rodrigues apresenta, em alguns setores, declividades 

superiores a 15% o que exige um pavimento intertravado. Acompanhar estas decisões de projeto;  

15. Acompanhar a viabilização das contratações de mão de obra complementar para viabilizar a aprovação 

dos projetos das casas na Prefeitura de Mariana. Lembrando que serão mais de 400 processos; 

16. Expansão urbana dos reassentamentos – revisitar a relação com a revisão do Plano Diretor de Mariana 

e o artigo 42B do Estatuto da Cidade que prevê a identificação prévia das áreas passiveis de ocupação 

do ponto de vista geotécnico;  

17. Ambientação paisagística dos reassentamentos: vincular a importância da ambientação paisagística no 

processo de construção da identidade do lugar.  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

382 
 

3. ANÁLISE DE RISCOS PROGRAMÁTICOS – PLANEJAMENTO 

DA REALOCAÇÃO DE BENTO RODRIGUES 

De modo complementar ao monitoramento executado para o programa PG008 – Programa de 

Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, a Ramboll aplicou 

técnicas de análise de riscos programáticos, com os seguintes objetivos: 

• Verificar a probabilidade de que a data planejada220 para conclusão da realocação de Bento Rodrigues 

seja efetivamente alcançada; e 

• Auxiliar, com base em informações técnicas fundamentadas, nos processos de tomada de decisão, 

visando que as ações decorrentes destas decisões sejam as mais adequadas aos objetivos que se 

pretendem alcançar. 

Em função de sua dimensão (a qual prevê o reassentamento de 255 famílias), criticidade, status de 

desenvolvimento e existência de um cronograma mais estruturado, optou-se por iniciar as análises pelo 

reassentamento de Bento Rodrigues, o qual encontra-se com obras em curso na área da antiga Fazenda 

Lavoura. 

A análise de riscos programáticos baseia-se na metodologia de análise quantitativa de riscos por simulação 

de Monte Carlo. Este método permite identificar a probabilidade de sucesso de um determinado objetivo, sendo, 

neste caso, a chance de que o cronograma proposto para a execução do projeto de reassentamento de Bento 

Rodrigues seja alcançado, bem como de ranquear, com base em critérios matemáticos, os riscos que causam 

os maiores danos a este objetivo. 

A análise consiste nas seguintes etapas de identificação, quantificação e simulação de riscos: 

• Durante a identificação de riscos são mapeadas possíveis oportunidades e/ou ameaças que, em sua 

maioria, podem ser quantificadas; 

• Já a quantificação dos riscos consiste basicamente em quantificar os possíveis danos dos riscos às 

atividades planejadas; são quantificados os danos “Mínimo” (ou otimista), “Mais provável” e “Máximo” 

(pessimista); 

• Por fim, durante a simulação de riscos, elabora-se um modelo matemático para realizar a simulação do 

cronograma. 

Como resultado da simulação, são obtidas “datas simuladas” ou “datas probabilísticas” (às quais há uma 

probabilidade de ocorrência atrelada) que, dependendo do nível de segurança considerado como tolerável pelo 

projeto, podem ser consideradas como datas prováveis de conclusão do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
220 Datas planejadas podem ser referenciadas como datas “determinísticas”, ou seja, a data determinada, prevista, pelo 

planejamento para que ocorra. O planejamento “determinístico”, por diversas vezes, carrega consigo riscos que podem fazer 

com que o alcance das metas não seja cumprido; no caso em questão, que haja atraso na conclusão das obras da realocação 

de Bento Rodrigues. 
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Figura 3-1: Simulação de Monte Carlo – Exemplo de curvas de entrada de dados (azul) e de resultados simulados 

(vermelho) utilizadas no processo de modelagem 

 

O P80 (probabilidade acumulada em 80%), é o resultado que, de todas as simulações efetuadas, “acumula” 

80% de chance de ocorrer. O resultado P80 é geralmente utilizado neste tipo de análise pois evita que o projeto 

se exponha demais a riscos. 

No caso em que haja algum risco que não possa ser quantificado ou cuja quantificação “destrói” o 

planejamento, devido ao fato de gerar uma mudança total do cenário planejado, pode-se adotar que este não 

seja simulado e que tal risco seja considerado uma “Potencial Falha Fatal” aos objetivos do projeto, no caso, ao 

objetivo de planejamento do projeto. 

De posse dessas informações, a equipe de gestão dos programas pode priorizar os principais riscos, definir 

estratégias e adequar o direcionamento do projeto, no caso em que se vislumbre que a orientação atual não 

direcionará ao cumprimento das metas estabelecidas. 

 

3.1 Dados gerais da análise de riscos programáticos 

A análise realizada pela Ramboll foi modelada em um cronograma, disponibilizado pela Fundação Renova, 

com data de revisão em 30/04/2019 (“data de corte” ou “status date”) apresentado pela equipe de 

planejamento do projeto deste reassentamento. Essa análise considera o cenário de pré-mitigação dos riscos, 

ou seja, considera o dano que os riscos identificados e quantificados podem ter sobre a duração das atividades, 

culminando em antecipações e/ou atrasos nas atividades. Esta análise não avalia cenários de “pós-mitigação” 

de riscos, onde estes seriam novamente quantificados após a realização de planos de ação para a mitigação 

dos riscos que, eventualmente, podem realizar uma redução em atrasos e/ou uma maior chance de 

antecipações. 

O cronograma citado anteriormente apresenta para a atividade “Reassentamento de Vilas” a data de 

término planejada para 14/01/2021, ou seja, essa data é considerada pela equipe de planejamento como a 

data prevista para a conclusão do Projeto de Reassentamento de Bento Rodrigues (já considerando o período 

de desmobilização das obras). 

Os processos de identificação e de quantificação de riscos foram realizados em reuniões conjuntas entre 

as equipes Ramboll e de planejamento, engenharia e construção da Fundação Renova responsáveis pelo projeto 

da realocação de Bento Rodrigues. 

A Ramboll, por considerar que a etapa de identificação de riscos realizada pela Fundação Renova em sua 

análise interna era “robusta”, ou seja, contemplava os principais riscos que poderiam causar impactos ao 
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planejamento das obras da realocação de Bento Rodrigues, utilizou como base para sua análise o registro de 

riscos identificados pela Fundação Renova, acrescentando seu entendimento a respeito dos riscos já 

identificados e adicionando novos riscos quando pertinente. 

Já em relação à quantificação dos possíveis impactos dos riscos ao planejamento, executada inicialmente 

pela Fundação Renova, a Ramboll as considerou, quase em sua totalidade, como sendo “otimistas” e, portanto, 

provocou os membros da Fundação Renova à reflexão se as quantificações adotadas eram pertinentes. Como 

resultado das discussões, em diversos casos, as estimativas adotadas pela Fundação Renova foram revistas 

pela Ramboll de modo a magnificar os potenciais de impacto e retratar de modo fidedigno o que se espera que 

ocorra na realidade. 

Faz-se importante evidenciar que: 

• A Ramboll, nestes momentos de trabalho conjunto, manteve clareza e transparência de suas percepções 

a respeito dos riscos e de seus potenciais impactos junto às equipes técnicas da Fundação Renova 

envolvidas no trabalho; em tais reuniões foi realizada a discussão dos riscos considerados prioritários, 

em função de seu potencial de impacto ao planejamento do projeto; 

• As equipes técnicas da Fundação Renova demonstraram-se colaborativas, questionando e esclarecendo 

à equipe Ramboll aspectos técnicos e/ou do planejamento adotado quando julgavam que as estimativas 

apresentadas pela Ramboll destoariam da realidade, demonstrando seus argumentos; cabe destacar 

que, apesar das discussões realizadas, na maior parte dos casos, chegou-se a consenso quanto às 

estimativas de impacto a serem adotadas; 

• A Ramboll manteve sua independência técnica, independente de concordância ou não da Fundação 

Renova, tendo registrado e adotado a percepção de seus especialistas, tanto para o registro de riscos 

quanto para a quantificação de riscos, posteriormente adotada na etapa de simulação dos riscos. 

Como resultado deste “retrabalho” pela Fundação Renova, a mesma partiu para a realização de novas 

simulações, adotando em suas quantificações os impactos possíveis discutidos junto à Ramboll. A consequência 

de tal fato será demonstrada mais adiante, quando da discussão comparativa dos resultados alcançados pela 

Ramboll e aqueles alcançados pela Fundação Renova. 

 

3.2 Resultados da análise de riscos programáticos 

Com relação ao planejamento da Fundação Renova para a conclusão da realocação de Bento 

Rodrigues, cuja data indicada no planejamento é 14/01/2021, a partir dos resultados da análise realizada pela 

Ramboll, é possível identificar, para um cenário de P80, que pode haver um atraso superior a dois 

anos (24,76 meses), existindo grande chance de que o término do projeto seja atrasado para 

fevereiro/2023 (06/02/2023).  

A tabela a seguir resume os principais resultados obtidos na simulação do cronograma para a atividade 

“Reassentamento de Vilas”, a qual indica, no planejamento da Fundação Renova, a conclusão do processo de 

realocação de Bento Rodrigues. 
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Tabela 3-1: Resultados da simulação da análise de riscos programáticos - Ramboll 

Nome da 

atividade 

Planejamento 

Fundação 

Renova 

(determinístico) 

Mínimo 

(otimista) 
P50 P80 

Máximo 

(pessimista) 

“Reassentamento 

de Vilas” – 

Término221 

(Inclui desmobilização 

de obras) 

14/01/2021 26/09/2022 04/01/2023 06/02/2023 27/06/2023 

Atraso 

potencial
222 

Desvio – 

Dias 
- 620 720 753 894 

Desvio – 

Meses 
- 20,38 23,67 24,76 29,39 

Desvio – 

Anos 
- 1,70 1,97 2,06 2,45 

 

A figura a seguir representa a distribuição estatística das datas de término simuladas para a atividade 

“Reassentamento de Vilas”. 

 

Figura 3-2: Distribuição estatística – Datas simuladas de término da atividade “Reassentamento de Vilas” 

 

É importante destacar que os cenários identificados como “mínimo” e “máximo” não são esperados que 

ocorram, sendo os cenários otimista e pessimista, respectivamente. Os mesmos são apresentados apenas para 

                                                
221 Utilizado o planejamento do reassentamento de Bento Rodrigues disponibilizado pela Fundação Renova em arquivo do MS 

Project (.mpp) com data de corte de 30/04/2019. 

222 A simulação de Monte Carlo realizada apresenta um desvio padrão de 36,3 dias (1,19 meses ou 0,1 ano). 
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demonstrar o que é chamado de “rabo de curva”, datas possíveis, que aparecem na simulação de Monte Carlo, 

porém consideradas improváveis. 

 

3.2.1 Análise de sensibilidade do cronograma simulado 

A tabelas e as figuras seguintes apresentam, em ordem decrescente, as atividades do cronograma cuja 

variação influencia, de modo mais determinante, a variação do cronograma, culminando em atrasos. As 

ameaças identificadas e relacionadas a estas atividades devem ser priorizadas para que sejam “controladas” 

por meio de um plano de mitigação de riscos visando mitigar o impacto potencial destes riscos e, por 

consequência, diminuir a possibilidade de que o atraso acima indicado se efetive. 

A tabela a seguir resume os principais resultados obtidos na simulação do cronograma para a atividade 

“Reassentamento de Vilas”, a qual indica, no planejamento da Fundação Renova, a conclusão do processo de 

realocação de Bento Rodrigues. 

 

Tabela 3-2: Análise de sensibilidade do cronograma simulado – Término da atividade “Reassentamento de Vilas” 

Análise de sensibilidade – Riscos que causam os principais impactos ao prazo  

Ranque 

(priorização) 

N° da 

atividade 
Nome da atividade Ameaça vinculada 

#1 10054 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal – ID 50 / Infraestrutura 
A-08-009 

#2 10044 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 112A / Infraestrutura 
A-08-012 

#3 10034 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 49 / Infraestrutura 
A-08-009 

#4 10004 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 44 / Infraestrutura 
A-08-009 

#5 10024 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 64 / Infraestrutura 
A-08-009 

#6 10044 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 112A / Infraestrutura 
A-08-009 

#7 10024 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 64 / Infraestrutura 
A-08-012 

#8 10014 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 57 / Infraestrutura 
A-08-012 

#9 10054 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal – ID 50 / Infraestrutura 
A-08-012 

#10 10014 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 57 / Infraestrutura 
A-08-009 

#11 10004 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 44 / Infraestrutura 
A-08-025 

#12 10064 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 17 / Infraestrutura 
A-08-009 

#13 10035 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 49 / Superestrutura 
A-08-009 
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Análise de sensibilidade – Riscos que causam os principais impactos ao prazo  

Ranque 

(priorização) 

N° da 

atividade 
Nome da atividade Ameaça vinculada 

#14 10044 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 112A / Infraestrutura 
A-08-025 

#15 10044 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 112A / Infraestrutura 
A-08-021 

#16 10034 
Construção – Área 2 / Quadra F / Casa, muro 

e quintal - ID 49 / Infraestrutura 
A-08-031 

 

Figura 3-3: Gráfico de “tornado” – Priorização dos riscos simulados – Correlação de impacto à atividade 

“Reassentamento de Vilas” 

 

 

3.2.2 Descrição dos riscos – Maiores impactos ao término da realocação de Bento Rodrigues 

A seguir, serão apresentados, e brevemente discutidos, os riscos que causam os maiores impactos ao 

cronograma de realocação de Bento Rodrigues, priorizados a partir da análise de sensibilidade previamente 

apresentada. 

 

Risco/Ameaça – “A-08-009” – Desmembramento do núcleo familiar, levando ao aumento no número de 

casas e/ou elegibilidade de atendimento 

 

Devido à diretriz de atendimento ao desmembramento do núcleo familiar, já começa a haver um número 

significativo de famílias que pleiteiam pelo atendimento nesse molde. Conforme contabilização discutida em 

reuniões do GT-Interdisciplinar/Moradia, até maio/2019, já havia 57 famílias que solicitavam o 

desmembramento do núcleo familiar. Como fator que potencializa este risco, pode ser destacado o fato de ainda 

não haver consenso sobre qual seria a data-limite a ser considerada para interrupção da aplicação da regra de 

desmembramento do núcleo familiar. 
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O potencial de atraso se deve ao fato de que, a cada novo desdobramento do núcleo familiar, os projetos 

precisam passar por ajustes para se adequar à nova realidade da família atingida, culminado em atrasos na 

conclusão dos projetos das casas e, por consequência, na “adesão ao reassentamento coletivo”. 

 

Figura 3-4: “Ameaça A-08-009” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Infraestruturas” das construções das casas do cronograma (curva 01)  

  

Desmembramento de núcleo familiar – Aumento de número de casas e/ou elegibilidade de atendimento

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 60,00

Mais 

Provável
120,00

P80 174,27

Máximo 240,00
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Figura 3.5: “Ameaça A-08-009” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Superestruturas” das construções das casas do cronograma (curva 02) – modificada para evitar “efeito cascata”223 na 

simulação 

 

  

                                                
223 ”Efeito cascata” – Quando, numa modelagem de riscos, devido à estrutura do cronograma, um risco que afeta diversas 

atividades tem seu efeito “multiplicado”, com impactos cumulativos, gerando erros na simulação. 

Desmembramento de núcleo familiar – Aumento de número de casas e/ou elegibilidade de atendimento

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 30,00

Mais 

Provável
60,00

P80 87,14

Máximo 120,00
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Risco – “A-08-012” – Atingidos não quererem aderir ao reassentamento de Bento Rodrigues sem antes ter 

a política de indenização definida/atraso na adesão ao reassentamento 

Um dos aspectos considerados críticos na atuação da Fundação Renova e que persiste até a presente data 

é a baixa integração existente entre seus diferentes programas, o que fica demonstrado por meio do “diálogo” 

entre programas e atingidos ser realizado de maneira fragmentada. Para que o processo de reassentamento 

possa transcorrer de modo adequado, aspectos de compensação das perdas, sejam elas materiais ou imateriais, 

deveriam ser discutidos e pactuados juntamente à população atingida, fato reforçado como boa prática pelo 

International Finance Corporation (IFC) e pelo Banco Mundial. Como as questões de compensação tendem a ser 

tratadas pelo “PG002 – Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados/Programa de Indenização 

Mediada (PIM)” e ainda não há uma data claramente prevista para que os aspectos de compensação sejam 

equacionados, entende-se haver um potencial de atraso significativo à adesão ao reassentamento, com 

consequente atraso na sequência e conclusão de obras. A possibilidade de ocorrência de atrasos é ainda 

potencializada pelo fato de o Cadastro de Mariana, realizado pela Assessoria Técnica Cáritas, ainda não se 

encontrar concluído. 

Figura 3-6: “Ameaça A-08-012” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Infraestruturas” das construções das casas do cronograma 

 

 

 

  

Atraso na adesão ao reassentamento devido a não conclusão da politica de indenização

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 30,00

Mais 

Provável
90,00

P80 112,05

Máximo 150,00
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Figura 3-7: “Ameaça A-08-012” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Superestrutura” e “Acabamentos” das construções das casas do cronograma (curva 02) – modificada para evitar “efeito 

cascata”224 na simulação 

 

 

  

                                                
224 ”Efeito cascata” – Quando, numa modelagem de riscos, devido à estrutura do cronograma, um risco que afeta diversas 

atividades tem seu efeito “multiplicado”, com impactos cumulativos, gerando erros na simulação. 

Atraso na adesão ao reassentamento devido a não conclusão da politica de indenização

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 15,00

Mais 

Provável
45,00

P80 56,03

Máximo 75,00
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Risco – “A-08-025” – Gerenciamento inadequado do projeto por parte das empresas contratadas 

Há um número significativo de empresas subcontratadas fornecendo diferentes serviços à Fundação Renova 

no processo de desenvolvimento de projetos e execução das obras de realocação de Bento Rodrigues, fazendo 

com que a integração entre “disciplinas” (sejam estas as disciplinas de engenharia, seja a dinâmica de gestão 

dos contratos durante a execução das obras) seja considerado fator crítico de sucesso. 

Como fatores com potencial de agravar os impactos potenciais destacam-se o alto nível de paralelismo do 

cronograma do projeto e o alto volume de modificações aos quais o projeto encontra-se sujeito. 

Figura 3-8: “Ameaça A-08-025” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Infraestrutura” das construções das casas do cronograma 

 

 

  

Gerenciamento inadequado do projeto por parte das empresas contratadas 

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 0,00

Mais 

Provável
30,00

P80 49,87

Máximo 90,00
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Risco – “A-08-021” – Impacto social 

Durante o período de pico das obras (quando é considerada a mobilização de aproximadamente 2.382 

pessoas), o risco de aglomeração da população local pode ser potencializado, gerando diferentes impactos na 

região e à execução das obras. Um fator que potencializa o risco é o fato de que o planejamento considera o 

pico de MDO para janeiro/2020, fator crítico, já que, na região, este é um dos meses com maior incidência de 

chuvas. 

Eventuais problemas durante o pico de mobilização de MDO (ex.: vandalismo, aumento da criminalidade, 

etc.) e/ou atrasos na execução das obras, se percebidos pela população como que sem a devida e transparente 

comunicação por parte da Fundação Renova, podem incitar à realização de manifestações, com potencial de 

atrasos à execução das obras. 

Figura 3-9: “Ameaça A-08-021” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Infraestrutura” e “Superestrutura” das construções das casas do cronograma 

 

  

Impacto social - aglomeração da população local durante as obras poderia ser potencializado durante o período de pico das obras

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 0,00

Mais 

Provável
30,00

P80 41,03

Máximo 60,00
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Risco – “A-08-031” – Falta de fiscalização e gestão da obra 

Existe um processo em andamento na Fundação Renova para aditamento do contrato da gerenciadora de 

obras atual, cujo prazo contratual final era de junho/2019. Caso haja alteração da empresa gerenciadora, pode 

haver atrasos no cronograma devido à necessidade de passagem de informações (desmobilização de uma 

empresa e mobilização de outra), bem como da necessidade de uma nova “curva de aprendizado” de novos 

profissionais a serem mobilizados (a Fundação Renova adota como estratégia de mitigação de risco que a 

empresa vencedora do processo de contratação deve iniciar suas atividades com 70% de seu efetivo total para 

que possa executar o “hand-over”, a passagem de informações). 

A Ramboll entende o estabelecimento desta premissa contratual, porém permanece o risco de perda de 

pessoal/perda intelectual versus nova curva de aprendizado, vez que há a possibilidade da nova empresa de 

gerenciamento não conseguir mobilizar todo este efetivo já para o início de suas atividades e/ou acabar por 

mobilizar profissional com qualificação abaixo da esperada (parte dos profissionais de gerenciamento, quando 

se veem nessa situação de indefinição, podem buscar por alternativas com maior estabilidade profissional). 

Há, ainda, um risco residual, considerado possível, porém improvável, de que a Fundação Renova fique 

descoberta de serviços de gerenciamento para esta obra, caso se prolongue a indefinição quanto à contratação 

da empresa que irá prestar esse serviço. 

 

Figura 3-10: “Ameaça A-08-031” – Estimativa de 3 pontos – Indica o potencial de atraso, em dias, às atividades 

“Infraestruturas” das construções das casas do cronograma 

 

 

  

Falta de fiscalização e gestão da obra 

Estimativa de atraso em 

dias

Ramboll

Mínimo 0,00

Mais 

Provável
30,00

P80 66,76

Máximo 90,00
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3.3 Análise comparativa – Resultados das análises de riscos Ramboll versus Fundação Renova 

O cronograma utilizado pela equipe da Fundação Renova para a simulação de Monte Carlo à qual a Ramboll 

teve acesso como sendo a última simulação possui data de revisão de 08/02/2019, no qual a data de término 

da atividade de “Reassentamento de Vilas” é 15/10/2020. Essa revisão é anterior àquela utilizada pela Ramboll, 

que teve como base para simulação um cronograma atualizado, com data de revisão de 30/04/2019, no qual a 

data planejada para o término da atividade “Reassentamento de Vilas” é 14/01/2021. Somente esse fato já faz 

com que haja uma diferença de 3 meses entre os cronogramas considerados para simulação, sendo que o 

disponibilizado à Ramboll já “carrega” este atraso na conclusão do projeto. 

 

Tabela 3-3: Análise comparativa – Resultados da análise de riscos programáticos – Ramboll versus Fundação Renova – 

Cenário “pré-mitigado” 

Nome da 

atividade 

Planejamento 

Fundação 

Renova 

(determinístico) 

Mínimo 

(otimista) 
P50 P80 

Máximo 

(pessimista) 

Cronograma 30/04/19 – Simulação Ramboll – “Pré-mitigado” 

“Reassentamento de 

Vilas” – Término225 
14/01/2021 26/09/2022 04/01/2023 06/02/2023 27/06/2023 

Atraso potencial 

(desvio em meses) 
- 20,38 23,67 24,76 29,39 

Cronograma 08/02/19 – Simulação Fundação Renova – “Pré-mitigado” 

“Reassentamento de 

Vilas” – Término226 
15/10/2020 16/04/2021 09/03/2022 17/06/2022 23/01/2023 

Atraso potencial 

(desvio em meses) 
- 6,10 17,00 20,33 27,67 

Diferença – 

Cronogramas 

Ramboll X Fundação 

Renova 

2,99 17,36 9,90 7,69 5,10 

Subtraindo a 

diferença dos 

cronogramas 

determinísticos 

- 14,37 6,90 4,70 2,10 

 

Existe uma diferença de 4,70 meses para os resultados do P80 obtidos nas simulações da Ramboll e da 

Fundação Renova para a atividade de “Reassentamento de Vilas”. 

Sendo assim, para o cronograma “pré-mitigado”, o resultado de P80 obtido pela equipe da Ramboll 

apresenta um atraso de 24,76 meses. No entanto, considerando-se o exposto anteriormente sobre a diferença 

                                                
225 Utilizado o planejamento do reassentamento de Bento Rodrigues disponibilizado pela Fundação Renova em arquivo do MS 

Project (.mpp) com data de corte de 30/04/2019. 

226 Utilizado o planejamento do reassentamento de Bento Rodrigues disponibilizado pela Fundação Renova em arquivo do PRA 

– Primavera Risk Analysis (.plan) com data de corte de 08/02/2019. Este arquivo é considerado para efeito comparativo uma 

vez que toda a simulação de Monte Carlo realizada pela Fundação Renova se deu com base neste arquivo. Importante 

destacar, ainda, que o arquivo do MS Project (.mpp), também com data de corte de 08/02/2019, igual a deste cronograma 

“.plan”, disponibilizado à Ramboll, apresentava a data de 18/11/2020 como sendo a data planejada para o término da 

atividade “Reassentamento de Vilas”. 
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das datas determinísticas dos cronogramas, podemos subtrair 4,70 meses, obtendo um resultado de 21,76 

meses, enquanto que o resultado do P80 da equipe de planejamento da Fundação Renova apresenta um atraso 

de 20,33 meses. Considerando o contexto de inúmeras incertezas ainda relacionadas ao processo do 

reassentamento, inclusive devido às interfaces com numerosas partes interessadas, entende-se que a “diferença 

de resultados” é aceitável em linha com o nível de detalhamento de informações disponibilizados à Ramboll. 

A Fundação Renova, por ser detentora do “Plano de Ação” para mitigação dos riscos, é capaz de realizar 

uma análise onde possíveis reduções ou eliminações de riscos podem ser consideradas, a partir de uma 

efetividade esperada para o plano de ação a ser adotado pela equipe de planejamento e, desta forma, obter 

uma simulação de cronograma num cenário “pós-mitigado”. É importante ressaltar que, para garantir que o 

cenário de simulação “pós-mitigado” se aproxime ao máximo da realidade, para além do desenvolvimento de 

um plano de ação factível, é necessário que seja realizado um monitoramento constante sobre o planejamento 

e sobre o resultado das mitigações de riscos, para evitar ao máximo a ocorrência de um possível descolamento 

de curva de avanço físico “planejado” versus “realizado”. Os resultados do cronograma pós-mitigado estão 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3-4: Resultados da simulação da análise de riscos programáticos –Fundação Renova – Cenário “pós-mitigado” 

Nome da 

atividade 
Determinístico Mínima P50 P80 Máxima 

Cronograma 08/02/19 – simulação Fundação Renova – pós-mitigado 

“Reassentamento de 

Vilas” – Término227 
15/10/2020 21/10/2020 22/06/2021 30/08/2021 21/02/2022 

Atraso 

potencial
228 

Desvio – 

Dias 
- 6 250 319 494 

Desvio – 

Meses 
- 0,2 8,22 10,49 16,24 

Desvio – 

Anos 
- 0,02 0,68 0,87 1,35 

 

Considerando que o plano de ação de mitigação de riscos apresente a efetividade esperada no cenário 

“pós-mitigado”, desenvolvido pela Fundação Renova, seria esperado pela equipe de planejamento da Fundação 

Renova, para um resultado de P80, um atraso de quase um ano (10,63 meses). 

 

3.4 Premissas e restrições da análise de riscos programáticos executada pela Ramboll 

É importante destacar que a Fundação Renova, como “proprietária229” do projeto de realocação de Bento 

Rodrigues, detém nível de informações e detalhamento sobre o projeto, e seu planejamento, superior ao de 

qualquer entidade externa (resguardadas suas empresas terceirizadas que atuam na área de planejamento e 

análise de riscos). Tal fator, se por um lado permite que a Fundação Renova disponha de um nível de 

detalhamento superior dos riscos que enfrenta na execução de suas atividades diárias (e das eventuais medidas 

                                                
227 Utilizado o planejamento do reassentamento de Bento Rodrigues disponibilizado pela Fundação Renova em arquivo do PRA 

– Primavera Risk Analysis (.plan) com data de corte de 08/02/2019. Este arquivo é considerado para efeito comparativo uma 

vez que toda a simulação de Monte Carlo realizada pela Fundação Renova se deu com base neste arquivo. Importante destacar 

ainda que o arquivo do MS Project (.mpp), também com data de corte de 08/02/2019, igual a deste cronograma “.plan”, 

disponibilizado à Ramboll, apresentava a data de 18/11/2020 como sendo a data planejada para o término da atividade 

“Reassentamento de Vilas”. 

228 A simulação de Monte Carlo realizada apresenta um desvio padrão de 36,3 dias (1,19 meses ou 0,1 ano). 

229 Utiliza-se o termo “proprietária” para demonstrar que a Fundação Renova é quem detém os dados mais atuais e detalhados, 

respondendo pelo planejamento e resultados do processo de realocação de Bento Rodrigues. 
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de controle, leia-se plano de ação para mitigação dos riscos), por outro lado não refuta ou invalida quaisquer 

dos dados aqui apresentados. 

Para garantir que os resultados das análises realizadas pela Ramboll e pela Fundação Renova fossem 

“comparáveis”, ou seja, que estivessem sendo discutidos riscos semelhantes, mesmo que sob percepções 

eventualmente distintas da quantificação de seus impactos potenciais, a análise realizada pela Ramboll analisou, 

e agregou, novos riscos a partir da análise inicialmente realizada pela Fundação Renova. Nem todos os riscos 

(sejam aqueles que foram considerados de menor potencial de impacto, sejam as “Potenciais Falhas Fatais”) 

foram simulados na análise de riscos executada. A eventual inclusão, na simulação, de todos os riscos 

identificados tem potencial de ampliar o impacto no prazo. Entretanto, a eventual alteração consequente deste 

“esforço adicional” não deve se apresentar como sendo relevante, julgamento realizado a partir da experiência 

dos especialistas da Ramboll envolvidos nesta análise. 

Um outro fator que deve ser destacado é que, devido à dinâmica à qual este projeto é sujeito, novos riscos 

tendem a surgir e outros a serem eliminados. A Ramboll já pode identificar dois riscos que tem potencial 

significativo de causar alterações ao planejamento do projeto, desconsiderados nesta análise em função da 

inviabilidade de incorporações extemporâneas. São eles: 

• Eventual necessidade de paralização das obras e execução de adequação do processo de licenciamento 

ambiental, caso se confirme a seleção/construção de uma das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) 

do novo reassentamento de Bento Rodrigues em área não avaliada no processo de licenciamento 

ambiental originalmente realizado/concedido; e 

• Intervenções “judiciais” nos processos de tomada de decisão a partir da migração das discussões do 

GT-Interdisciplinar/Moradia para os processos de conciliação conduzidos pelo juizado em Mariana. 

 

3.5 Conclusões do processo de análise de riscos programáticos 

A análise comparativa dos cronogramas disponibilizados pela Fundação Renova para o projeto de 

realocação de Bento Rodrigues, bem como a verificação dos resultados das análises de riscos programáticos, 

permite constatar o que segue. 

Alcance da data de conclusão do reassentamento de Bento Rodrigues estipulada pelo processo judicial 

versus Planejamentos Fundação Renova 

Na reunião do 15° GT-Interdisciplinar/Moradia, realizada em 12/03/2019, foi informado e discutido o prazo 

final de 27/08/2020 para conclusão dos reassentamentos coletivos, conforme pode ser verificado na figura a 

seguir. 
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Figura 3-11: Trecho da ata da 15ª reunião do GT-Interdisciplinar/Moradia 

 

Apesar de representantes da Fundação Renova estarem presentes à reunião, conforme pode ser observado 

no trecho da ata acima, não houve apontamentos por parte da Fundação de que a data estipulada, e informada 

pelo Promotor de Justiça aos atingidos, era inexequível a partir dos planejamentos desenvolvidos pela Fundação 

Renova. 

Já durante a 33ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura 

(CT-Infra), realizada em 11/06/2019, em Barra Longa, foi questionado pela equipe Ramboll à Fundação Renova 

qual seria o prazo da entrega final para o reassentamento de Bento Rodrigues, tendo sido obtida resposta de 

que o prazo planejado segue conforme o definido pelo juízo: ou seja, confirmou-se, uma vez mais, a manutenção 

da data de 27/08/2020 como aquela prevista para a conclusão do reassentamento em questão. 

Nas figuras 3-12 a 14, apresentadas a seguir, são demonstrados os cronogramas, disponibilizados pela 

Fundação Renova à Ramboll, que contêm o planejamento do projeto de realocação de Bento Rodrigues. 

 



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

399 
 

Figura 3-12: Cronograma do projeto de Reassentamento de Bento Rodrigues – Data de corte dezembro/2018 – Em 

vermelho, destaque às datas de conclusão de obras que ultrapassam o prazo de agosto/2020 

 

Figura 3-13: Cronograma do projeto de Reassentamento de Bento Rodrigues – Data de corte fevereiro/2019 – Em 

vermelho, destaque às datas de conclusão de obras que ultrapassam o prazo de agosto/2020 
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Figura 3-14: Cronograma do projeto de Reassentamento de Bento Rodrigues – Data de corte abril/2019 – Em 

vermelho destaque às datas de conclusão de obras que ultrapassam o prazo de agosto/2020 

 

 

Analisando as figuras extraídas dos cronogramas, é possível verificar que, somente para a data de término 

da “Construção – Casas Área 2” de dois dos três cronogramas apresentados, com datas de corte em 

dezembro/2018 e fevereiro/2019, respectivamente, as datas de término atenderiam à meta estabelecida pelo 

juízo, de agosto/2020. Para as áreas 1 e 3, no melhor dos casos, os cronogramas apresentam datas de 

setembro/2020 ou outubro/2020, respectivamente, para o alcance do término da construção das casas 

localizadas nestas áreas. Subentende-se, da análise dos documentos, que, ao menos desde o fim de 2018, a 

Fundação Renova já dispõe da informação de que não é possível alcançar a data determinada de agosto/2020 

para a conclusão da realocação de Bento Rodrigues. Entretanto, em diferentes ocasiões, esta não manifesta 

publicamente este posicionamento. 

Alcance da data de conclusão do reassentamento de Bento Rodrigues estipulada pelo processo judicial 

versus Resultados das análises de riscos programáticos 

Com base nos resultados das análises de riscos programáticos, cenário “pré-mitigado”, o resultado do P80 

obtido pela Ramboll apresenta um atraso de 24,76 meses, chegando à conclusão da realocação de Bento 

Rodrigues apenas em fevereiro/2023. Quando considerado o resultado, no cenário “pós-mitigado”, da análise 

executada pela Fundação Renova, para o mesmo índice de confiança de 80%, este apresenta um atraso de 

10,63 meses, alcançando a conclusão das obras apenas em agosto/2021. 

Extrai-se daí que, mesmo considerando um monitoramento constante do plano de ação para mitigação dos 

riscos, alcançando-se efetividade do plano de mitigação dos riscos, não há que se falar em manutenção da data 

de entrega final do reassentamento de Bento Rodrigues em agosto/2020. Fato que confirma e fortalece o ponto 

acima destacado é o fato de, nem no resultado mínimo, de ocorrência altamente improvável, do cenário “pós-

mitigado”, a data de agosto/2020 é alcançada. 

Garantia de transparência de informações e de intenções versus Participação qualificada dos atingidos 

Considerando que o processo de reassentamento enfrentado pelos atingidos trata-se de um 

reassentamento forçado, diretamente decorrente do desastre do rompimento da barragem de Fundão, 

ocorrendo num contexto de necessidade de reparação de direitos – especialmente do direito humano à moradia 
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–, entende-se que ampla transparência das informações é condição básica para garantir participação qualificada 

dos atingidos. 

Dentre diversas informações que podem (e devem) ser compartilhadas com os atingidos que participam 

dos processos de reassentamento, uma das que se destaca é “quando as casas estarão prontas para serem 

habitadas” ? A Fundação Renova, ao não dar transparência às datas previstas para conclusão do processo de 

reassentamento, seja de seu planejamento, seja dos resultados das análises de riscos programáticos sob sua 

responsabilidade, cria obstáculos para que os atingidos possam tomar suas decisões de forma consciente e 

segura. 

Se essa condição é importante a qualquer processo de reassentamento, no processo de reassentamento 

coletivo esta se apresenta ainda mais crítica. Anteriormente à assinatura do Termo de Adesão ao 

Reassentamento Coletivo, pelas famílias, há um momento no processo no qual as famílias conhecem as regras 

do reassentamento coletivo, os parâmetros de compensação e outras modalidades de atendimento – que é a 

Assinatura do Termo de Declaração de Entendimento das Modalidades de Atendimento. É presumível que, ao 

tomarem conhecimento das perspectivas de ocorrência de atrasos significativos no processo de reassentamento 

coletivo, parte dos atingidos possa, eventualmente, optar por: (i) pleitear uma compensação adicional pelo 

atraso na conclusão do processo de conclusão do reassentamento (e retomada de sua moradia); ou (ii) migrar 

para alguma outra modalidade de reassentamento, se esta for sua vontade. 

Entende-se que a Fundação Renova possa aproveitar o conhecimento obtido a partir da criação de cenários 

de planejamento, com base nas análises de riscos programáticos, para comunicar aos atingidos e às demais 

partes interessadas o impacto de eventuais tomadas de decisão que têm potencial de causar impacto ao 

planejamento e execução das obras. Nesse sentido, as análises de risco podem se converter, ainda, em uma 

ferramenta estratégica de suporte à mitigação de impactos ao planejamento. 
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4. TORABIT - FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DAS MÍDIAS 

SOCIAIS 

4.1 Monitoramento de Midias Sociais 

Para monitoramento das mídias foi selecionada a ferramenta Torabit. É uma plataforma de monitoramento 

midiático, que relaciona posts com análises específicas de sentimentos, comparando perfis e classificações no 

ambiente digital. Permite: 

• Monitoramento das mídias sociais com a avaliação dos sentimentos das publicações analisadas; 

• Levantamento da frequência de citação das palavras de maior relevância para o projeto e aglomerados 

com maior influência; 

• Aplicação de novas análises fornecidas pelo software, possibilitando grande correlação dos dados 

coletados no período; 

• Levantamento das principais notícias divulgadas no período estudado; e 

• Informativos com as principais notícias disponibilizadas para os especialistas de cada área. 

O acompanhamento das mídias sociais é realizado durante a etapa de monitoramento dos programas da 

Fundação Renova, principalmente como ferramenta para manter toda a equipe ciente das principais publicações, 

estudos, informações e notícias relacionadas ao desastre e às ações de reparação que estão sendo 

desenvolvidas. Enquanto monitoramento, é possível utilizar os dados desta ferramenta para acompanhar as 

notícias locais e as reações da comunidade envolvida, inclusive dos Atingidos, quanto à sua satisfação em 

relação á operacionalização e aos resultados alcançados a partir das ações. 

 

4.2 Atividades Desenvolvidas 

Para a análise e monitoramento da repercussão nos meios de comunicação e mídias sociais do rompimento 

da barragem de fundão, foi realizado até o momento o levantamento e tratamento dos dados que abrangem 

trinta e um (31) períodos mensais de monitoramento, o qual teve seu início em março de 2017. 

Visando ao aprimoramento da base de dados, foram coletados dados como: avaliações das menções, 

frequência de citações, espacialização, principais notícias, relações entre autores únicos e acompanhamento da 

página da Fundação Renova em redes sociais. 

Foi gerado para os períodos de monitoramento a divisão de assuntos (trendings) que apareceram nas 

menções ao longo da análise, levantando as principais notícias divulgadas nos períodos de maior pico. Os picos, 

observados nos gráficos abaixo, são reflexos dos assuntos que motivaram as menções na mídia. Os termos 

utilizados para a pesquisa foram usados seguindo a frequência destes desde o início do monitoramento em 

2017, propiciando uma análise comparativa com os resultados anteriormente coletados. 
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Figura 4-1: Sentimentação dos posts captados no período de 
Março/2017 à Junho/2019. 

Figura 4-2: Representação amostral Positiva, Neutra e Negativa 
dos posts captados no período de Março/2017 à Junho/2019. 
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Figura 4-3: Posts mais comentados durante o período de Março/2017 à Junho/2019. 
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Figura 4-4: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Março/2017. 
Figura 4-5: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Abril/2017. 
Figura 4-6: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Maio/2017. 

   
Figura 4-7: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Junho/2017. 
Figura 4-8: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Julho/2017. 
Figura 4-9: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Agosto/2017. 

   
 

 

 

 

junho, 2017
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Figura 4-10: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Setembro/2017. 
Figura 4-11: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Outubro/2017. 
Figura 4-12: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Novembro/2017. 

   
Figura 4-13: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Dezembro/2017. 
Figura 4-14: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Janeiro/2018. 
Figura 4-15: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Fevereiro/2018. 
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Figura 4-16: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Março/2018. 
Figura 4-17: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Abril/2018. 
Figura 4-18: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Maio/2018. 

   
Figura 4-19: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Junho/2018. 
Figura 4-20: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Julho/2018. 
Figura 4-21: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Agosto/2018. 
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Figura 4-22: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Setembro/2018. 
Figura 4-23: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Outubro/2018. 
Figura 4-24: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Novembro/2018. 

   
Figura 4-25: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Dezembro/2018. 
Figura 4-26: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Janeiro/2019. 
Figura 4-27: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Fevereiro/2019. 
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Figura 4-28: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Março/2019. 
Figura 4-29: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Abril/2019. 
Figura 4-30: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Maio/2019. 

   
Figura 4-31: Análise dos posts captados por sentimentação e sentimento por localidade em 

Junho/2019. 
Figura X-X: XXXX Figura X-X: XXXX 
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Para realizar o seguinte levantamento, foram mapeados os sites vinculados a Fundação Renova os quais 

fazem marketing de suas atividades nos meses de abril e maio de 2019. Os portais mapeados foram o próprio 

site da Fundação Renova, o youtube, soundcloud, facebook, instagram, twitter e linkedin. 

Figura 4-32: Representação amostral do número de postagens da Fundação Renova em Abril/2019. 

 
 

 

Figura 4-33: Representação amostral do número de postagens da Fundação Renova em Maio/2019. 
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A seguir seguem tabelas as quais apresentam algumas notícias relacionadas aos dossiês disponibilizados 

neste relatório. 

Tabela 4-1: Relação de notícias relacionadas ao PG001. 

 

 

Tabela 4-2: Relação de notícias relacionadas ao PG006. 

 

 

Tabela 4-3: Relação de notícias relacionadas ao PG025; 026; 027. 

 

  

2.1 DOSSIÊ DO LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS (PG001) Data

Fundação Renova abre última campanha do programa de indenização por lama da Samarco 06/12/2017

Vítimas da Samarco precisam se cadastrar para receber indenização 18/12/2017

Prazo para cadastro dos impactados pela lama da Samarco termina no domingo 26/12/2017

200 pescadores ainda não receberam benefícios oferecidos pela Samarco 31/08/2018

Atingidos por rompimento de barragem da Samarco ocupam escritório da Renova em Mariana
03/10/2018

Atingidos por rompimento de barragem da Samarco ocupam escritório da Renova em Mariana 04/06/2019

Renova convoca reunião com pescadores sobre atingidos ainda não reconhecidos 04/07/2019

2.2 DOSSIÊ GOVERNANÇA (PG006) Data

Portal do Usuário é o mais novo canal de relacionamento da Fundação Renova 12/12/2017

Acordo prevê maior participação de atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana em 

decisões de reparação
25/06/2018

Novo acordo aumenta participação de atingidos pelo desastre de Mariana nas decisões do CIF 18/12/2018

2.3 DOSSIÊ DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL (PG025; 026; 027) Data

Samarco apresenta plano para recuperação ambiental da Barragem de Fundão 12/01/2017

Reflorestar área afetada em Mariana exigirá até 20 mi de mudas 19/04/2017

Surgem primeiros indícios de recuperação ambiental em Mariana 05/11/2017

Fundação investe em cuidado com nascentes para compensar danos da tragédia de Mariana 17/10/2018

Reflorestamento avança e pesca segue restrita no Rio Doce após 3 anos 09/11/2018

Mariana: universidades mineiras vão ajudar na recuperação de áreas impactadas 14/06/2019
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Tabela 4-4: Relação de notícias relacionadas ao PG023. 

 

 

Tabela 4-5: Relação de notícias relacionadas ao PG032. 

 

  

2.4 DOSSIÊ DO MANEJO DE REJEITOS (PG023) Data

Pesquisas apontam soluções ecológicas para rejeitos de minério da Samarco 03/08/2016

Ibama aponta atraso em obras para conter rejeitos da Samarco 25/10/2016

Contenção de rejeitos feita pela Samarco não elimina degradação ambiental, diz Ibama 07/02/2017

Samarco apresenta resultados de obras de contenção de rejeitos em Mariana 24/02/2017

Fundação Renova define critérios para manejar rejeitos da tragédia de Mariana 14/03/2017

Fundação prevê retirar apenas 5% do volume de lama vazado em Mariana 10/08/2018

Samarco vai começar obras para construir novo depósito de rejeitos em Mariana 28/09/2018

Samarco inicia obras para criar novo local para rejeitos em Mariana 02/10/2018

Retirada de rejeitos da Vale prevê maquinário pesado, desidratação e confinamento em tubos 07/03/2019

Fazenda receberá lama depositada em represa desde tragédia de Mariana 15/03/2019

Samarco termina 1ª etapa da obra de novo sistema de tratamento de rejeito para voltar a minerar 

em Mariana
29/05/2019

2.5 DOSSIÊ DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG032) Data

Rompimento de barragens afeta abastecimento de água em sete cidades de MG 13/11/2015

ES: abastecimento de água em Colatina pode ser suspenso novamente 02/12/2015

Projeto quer resolver problema de falta de água de aldeia no Rio Doce 06/02/2017

Um ano e meio após rompimento de barragem, moradores da região têm medo de beber a água 

tratada por companhias de saneamento
05/05/2017

Tragédia de Mariana ainda deixa moradores com medo da água 05/06/2017

TJMG vai unificar processos por falta de água causada por rompimento de barragem em Mariana 28/08/2018

Câmara Técnica discute abastecimento de água em municípios atingidos pela tragédia de Mariana 15/03/2019

Moradores denunciam água contaminada em poços após lama do Rio Doce no ES 25/03/2019

TJMG julga indenização de vítimas que tiveram abastecimento de água suspenso após rompimento 

da barragem de Fundão
23/04/2019

Morador sem água em Mariana pode ter indenização de R$ 10 mil, diz MP 24/04/2019
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Tabela 4-6: Relação de notícias relacionadas ao PG019. 

 

 

Tabela 4-7: Relação de notícias relacionadas ao PG008. 

 
 

  

2.6 DOSSIÊ DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS (PG019) Data

Fundação Renova lança fundo de R$ 40 milhões para micro e pequenos negócios 02/10/2017

2.7 DOSSIÊ DO REASSENTAMENTO (PG008) Data

Acordo estabelece valor de indenização para vítimas de rompimento de barragem 24/12/2015

Terreno Lucila é o escolhido para reassentar Paracatu de Baixo 03/09/2016

Suspensa obrigação de Samarco, Vale e BHP depositarem R$ 1,2 bi 28/01/2017

Afetados pela falta de água após tragédia de Mariana receberão indenização 14/03/2017

Justiça suspende ações bilionárias contra Samarco 16/03/2017

Atingidos da Barragem de Fundão criticam projeto de reassentamento da Renova 04/11/2017

Dois anos depois, atingidos por barragem em Mariana ainda não foram indenizados 05/11/2017

Dois anos após tragédia de Mariana, lei cria reassentamento 27/12/2017

Prefeitura de Mariana concede alvará para início das obras em Bento Rodrigues, destruído pela lama 

da Samarco
01/08/2018

Sai acordo de indenização a vítimas da tragédia de Mariana 03/10/2018

Indenização aos atingidos por barragem em Mariana começa a ser paga assim que cadastros forem 

concluídos, diz MP
03/10/2018

Sem obras em dois distritos, moradores de Mariana mostram apreensão 05/11/2018

Recálculo de indenizações em Mariana: Renova não comenta decisão 10/02/2019

Samarco terá até agosto de 2020 para reassentar vítimas de tragédia, diz MP 13/03/2019

Primeiras 100 casas marcam nova fase das obras no distrito de Mariana 21/05/2019
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Tabela 4-8: Relação de municípios atingidos com portais de comunicação. Portais marcados estão relacionados a lista de 
assessorias técnicas escolhidas pelo MPF. 
 

Município Portal de Comunicação 

AIMORÉS 

Prefeitura Municipal de Aimorés. Link: http://www.aimores.mg.gov.br/ 

Instituto Terra. Link: https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/?ref=br_rs 

Notícias no Leste. Link:  http://www.noticiasnoleste.com.br/?tag=noticias-de-aimores 

Cidades do Meu Brasil. Link: https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/aimores/noticias  

Aimorés Online. Link: https://aimoresonline.com.br/  

Aimorés Online. Link: https://www.facebook.com/aimoresonlineoficial/  

AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

ALPERCATA 

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=alpercata  

Prefeitura Municipal de Alpercata. Link: http://www.alpercata.mg.gov.br/ 

Rede Alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/ 

ARACRUZ 

Câmara Aracruz. Link: https://aracruz.es.leg.br/  

Prefeitura Municipal de Aracruz. Link: http://www.aracruz.es.gov.br/noticias/  

Guia de Mídia. Link: https://www.guiademidia.com.br/ouvir/es/radio-nova-onda-fm-101-9-
aracruz.htm  

Site Aracruz. Link: http://www.sitearacruz.com.br/noticias.html 

Voz da Barra. Link: http://www.vozdabarra.com.br/tag/noticias-de-aracruz/  

Folha Litoral. Link: http://www.folhalitoral.com.br/site/?p=noticias  

Site Aracruz. Link: https://www.facebook.com/Site-Aracruz-489537397864073/ 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

BAIXO GUANDU 

Portal Guandu. Link: http://portalguandu.com.br/ 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. Link: http://www.pmbg.es.gov.br/v1/ 

Sintonia FM. Link: https://sintoniafm.com.br/ 

O Regional Guandu. Link: http://oregionalguandu.blogspot.com/  

Gazeta Online. Link: https://www.gazetaonline.com.br/tema/baixo_guandu  

Portal Guandu. Link: https://www.facebook.com/PortalGuandu 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

BARRA LONGA 

Prefeitura Municipal de Barra Longa. Link: 
http://www.barralonga.mg.gov.br/index.php/noticias2/itemlist  

Itatiaia. Link: http://www.itatiaia.com.br 

AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

Unidade Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br 

Território Notícias. Link: http://territorionoticias.com.br  

Clima Tempo. Link: https://www.climatempo.com.br 

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

BELO ORIENTE 

Prefeitura Municipal de Belo Oriente. Link: http://www.belooriente.mg.gov.br 

Clima Tempo. Link: https://www.climatempo.com.br/ 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=belo-oriente  

O Folha News. Link: http://ofolhanews.com.br 

TV Alterosa Leste. Link: https://www.facebook.com/tvalterosaleste/  

BOM JESUS DO GALHO 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho. Link: http://www.bomjesusdogalho.mg.gov.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/  

Rádio Cidade Caratinga. Link: http://www.radiocidadecaratinga.com.br 

Câmara Bom Jesus do Galho. Link: https://camarabomjesusdogalho.mg.gov.br  

TV Super Canal. Link: https://www.facebook.com/tvsupercanal/ 

https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/aimores/noticias
http://www.tvleste.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=alpercata
http://www.alpercata.mg.gov.br/
https://aracruz.es.leg.br/
http://www.aracruz.es.gov.br/noticias/
https://www.guiademidia.com.br/ouvir/es/radio-nova-onda-fm-101-9-aracruz.htm
https://www.guiademidia.com.br/ouvir/es/radio-nova-onda-fm-101-9-aracruz.htm
http://www.sitearacruz.com.br/noticias.html
http://www.vozdabarra.com.br/tag/noticias-de-aracruz/
http://www.folhalitoral.com.br/site/?p=noticias
http://portalguandu.com.br/
https://sintoniafm.com.br/
http://oregionalguandu.blogspot.com/
https://www.gazetaonline.com.br/tema/baixo_guandu
http://www.barralonga.mg.gov.br/index.php/noticias2/itemlist
http://www.barralonga.mg.gov.br/index.php/noticias2/itemlist
http://www.itatiaia.com.br/
https://www.aedasmg.org/
http://unidadenoticias.com.br/
http://territorionoticias.com.br/
https://www.climatempo.com.br/
http://www.belooriente.mg.gov.br/
https://www.climatempo.com.br/
https://www.diariodoaco.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=belo-oriente
http://ofolhanews.com.br/
http://www.bomjesusdogalho.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/
http://www.radiocidadecaratinga.com.br/
https://camarabomjesusdogalho.mg.gov.br/
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BUGRE 

Prefeitura Municipal de Bugre. Link: http://www.bugre.mg.gov.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br 

Cidades do Meu Brasil. Link: https://www.cidadesdomeubrasil.com.br 

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

CARATINGA 

Prefeitura Municipal de Caratinga. Link: http://www.caratinga.mg.gov.br/ 

Câmara Caratinga. Link: http://www.cmcaratinga.mg.gov.br/  

Diocese Caratinga. Link: http://www.diocesecaratinga.org.br/home/ 

TV Super Canal. Link: http://portal.tvsupercanal.com.br/  

Voluntários de Caratinha. Link: http://voluntariosdecaratinga.blogspot.com/ 

A Semana Agora. Link: http://www.asemanaagora.com.br/ 

Diário de Caratinga. Link: https://diariodecaratinga.com.br/ 

Caratinga Rádio. Link: https://www.facebook.com/caratingaradio  

Caratinga. Link: https://caratinga.net/  

TV Super Canal. Link: https://www.facebook.com/tvsupercanal/ 

COLATINA 

Prefeitura Municipal de Colatina. Link: http://www.camaracolatina.es.gov.br/  

Caritas Colatina. Link: http://site.caritascolatina.org.br/  

Diocese de Colatina. Link: http://diocesedecolatina.org.br/  

Repórter Paulo Maciel. Link: http://reporterpaulomaciel.blogspot.com/  

Gazeta Online. Link: https://www.gazetaonline.com.br/tema/colatina  

Seis Dias. Link: http://seisdias.com.br/  

Linhares em Dia. Link: 
http://linharesemdia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:diario-do-
noroeste&catid=46:diario-noroeste  

Patrulha Online. Link: http://www.patrulhaonline.com.br/  

Colatina Digital. Link: http://colatinadigital.com.br/  

Colatina em Ação. Link: https://www.facebook.com/colatinaemacao/ 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

CONSELHEIRO PENA 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br 

Notícias no Leste. Link: http://www.noticiasnoleste.com.br/  

Clima Tempo. Link: https://www.climatempo.com.br 

Do Jequi. Link: http://www.dojequi.com 

Informe Leste. Link: https://www.informeleste.com.br/  

Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena. Link: http://www.cmcpena.mg.gov.br/  

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br/ 

Notícias no Leste. Link: https://www.facebook.com/www.NoticiasNoLeste/ 

AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

CÓRREGO NOVO 

Prefeitura Municipal de Córrego Novo. Link: http://www.corregonovo.mg.gov.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=corrego-novo 

Jus Brasil. Link: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26414879/corrego-novo-mg 

TV Super Canal. Link: https://www.facebook.com/tvsupercanal/ 

http://www.bugre.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/
http://www.caratinga.mg.gov.br/
http://www.cmcaratinga.mg.gov.br/
http://www.diocesecaratinga.org.br/home/
http://portal.tvsupercanal.com.br/
http://voluntariosdecaratinga.blogspot.com/
http://www.asemanaagora.com.br/
https://diariodecaratinga.com.br/
https://www.facebook.com/caratingaradio
https://caratinga.net/
http://www.camaracolatina.es.gov.br/
http://site.caritascolatina.org.br/
http://diocesedecolatina.org.br/
http://reporterpaulomaciel.blogspot.com/
https://www.gazetaonline.com.br/tema/colatina
http://seisdias.com.br/
http://linharesemdia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:diario-do-noroeste&catid=46:diario-noroeste
http://linharesemdia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:diario-do-noroeste&catid=46:diario-noroeste
http://linharesemdia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:diario-do-noroeste&catid=46:diario-noroeste
http://www.patrulhaonline.com.br/
http://colatinadigital.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/
http://www.noticiasnoleste.com.br/
https://www.climatempo.com.br/
http://www.dojequi.com/
https://www.informeleste.com.br/
http://www.cmcpena.mg.gov.br/
http://www.tvleste.com.br/
http://www.corregonovo.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=corrego-novo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26414879/corrego-novo-mg
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DIONÍSIO 

Prefeitura Municipal de Dionísio. Link: http://www.dionisio.mg.gov.br/ 

Plox. Link: https://plox.com.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?s=dion%C3%ADsio 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=dion%C3%ADsio  

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

  
  

FERNANDES TOURINHO 

Prefeitura Municipal de Fernandes Tourinho. Link: http://www.fernandestourinho.mg.gov.br/ 

Cidades do Meu Brasil. Link: 
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/fernandes_tourinho/noticias  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=fernandes-tourinho  

Jus Brasil. Link: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415217/fernandes-tourinho-mg 

Rede Alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/ 

GALILÉIA 

Prefeitura Municipal de Galiléia. Link: https://galileia.mg.gov.br/ 

Notícias no Leste. Link: http://www.noticiasnoleste.com.br/?tag=galileia  

Jus Brasil. Link: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415314/galileia-mg 

Rede alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/  

CAT - Centro Agroecológico Tamanduá. Link: https://www.facebook.com/CATgoval/ 

GOVERNADOR VALADARES 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Link: http://www.valadares.mg.gov.br/ 

O Olhar. Link: https://oolhar.com.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=governador-valadares  

Do Jequi. Link: http://www.dojequi.com/ 

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br/ 

Acontecendo em Valadares Nwes. Link: 
https://www.facebook.com/AcontecendoEmValadaresNews/ 

Rede alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/  

Cáritas Diocesana de Governador Valadares. Link: 
https://www.facebook.com/caritasdiocesana.governadorvaladares/ 

IAPU 

Prefeitura Municipal de Iapu. Link: http://www.iapu.mg.gov.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=iapu  

Jus Brasil. Link: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415500/iapu-mg 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=Iapu  

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

IPABA 

Prefeitura Municipal de Ipaba. Link: http://www.ipaba.mg.gov.br/ 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=ipaba  

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=ipaba  

Do Jequi. Link: http://www.dojequi.com/noticia/?cidade=3227&cidadeNome=Ipaba 

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br/ 

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

IPATINGA 

Prefeitura Municipal de Ipatinga. Link: https://www.ipatinga.mg.gov.br/ 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br 

Diário Popular MG. Link: http://www.diariopopularmg.com.br/ 

Plox. Link: https://plox.com.br/  

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

Plantão Policial - Ipatinga MG. Link: https://www.facebook.com/plantaopolicialam1170/ 

http://www.dionisio.mg.gov.br/
https://plox.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?s=dion%C3%ADsio
https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=dion%C3%ADsio
http://www.fernandestourinho.mg.gov.br/
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/fernandes_tourinho/noticias
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/fernandes_tourinho/noticias
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=fernandes-tourinho
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415217/fernandes-tourinho-mg
https://galileia.mg.gov.br/
http://www.noticiasnoleste.com.br/?tag=galileia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415314/galileia-mg
http://www.valadares.mg.gov.br/
https://oolhar.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=governador-valadares
http://www.dojequi.com/
http://www.tvleste.com.br/
http://www.iapu.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=iapu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26415500/iapu-mg
https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=Iapu
http://www.ipaba.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=ipaba
https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=ipaba
http://www.dojequi.com/noticia/?cidade=3227&cidadeNome=Ipaba
http://www.tvleste.com.br/
https://www.ipatinga.mg.gov.br/
https://www.diariodoaco.com.br/
http://aconteceunovale.com.br/
http://www.diariopopularmg.com.br/
https://plox.com.br/
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ITUETA 

Prefeitura Municipal de Itueta. Link: http://www.itueta.mg.gov.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=itueta  

Aimorés Online. Link: https://aimoresonline.com.br/?s=itueta  

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br/ 

Portal Resplendor. Link: https://www.facebook.com/portalresplendor/ 

AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

LINHARES 

Prefeitura Municipal de Linhares. Link: https://linhares.es.gov.br/  

Jornal O Pioneiro. Link: http://jornalopioneiro.com.br/  

Site de Linhares. Link: http://www.sitedelinhares.com.br/  

Jornal Tempo de Notícias. Link: http://jornaltempodenoticias.com.br/  

Correio do Estado Online. Link: http://www.correiodoestadoonline.com.br/  

Radar Geral. Link: https://radargeral.com/ 

Linhares em Dia. Link: http://www.linharesemdia.com.br/ 

Folha Litoral. Link: http://www.folhalitoral.com.br/site/  

Eu vi em Linhares. Link: https://www.euviemlinhares.net/  

Site de Linhares. Link: https://www.facebook.com/sitedelinhares/ 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

MACRORREGIÃO LITORAL NORTE 
CAPIXABA 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

MARIANA 

Prefeitura Municipal de Mariana. Link: http://www.mariana.mg.gov.br/  

Minuto Mais. Link: http://minutomais.com/mariana  

Portal da Cidade. Link: https://mariana.portaldacidade.com/noticias  

Jornal a Sirene. Link: http://jornalasirene.com.br/  

Jornal Ponto Final Online. Link: http://jornalpontofinalonline.com.br/  

Jornal O Liberal. Link: https://site.jornaloliberal.net/  

O Mundo dos Inconfidentes. Link: http://omundodosinconfidentes.com.br/omundo/ 

Mais Minas MG. Link: https://www.facebook.com/maisminasmg/ 

MARILÂNDIA 

Prefeitura Municipal de Marilândia. Link: https://marilandia.es.gov.br/  

Gazeta Online. Link: https://www.gazetaonline.com.br 

Colatina em Ação. Link: https://www.facebook.com/colatinaemacao/ 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

MARLIÉRIA 

Prefeitura Municipal de Marliéria. Link: http://www.marlieria.mg.gov.br/ 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=marlieria  

Cidades do Meu Brasil. Link: https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/marlieria/noticias  

Jornal dos Vales. Link: https://www.jornaldosvales.com.br 

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

NAQUE 

Prefeitura Municipal de Naque. Link: http://www.naque.mg.gov.br/ 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=naque 

Jornal dos Vales. Link: https://www.jornaldosvales.com.br 

TV Leste. Link: http://www.tvleste.com.br/ 

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

PERIQUITO 
Prefeitura Municipal de Periquito. Link: http://www.periquito.mg.gov.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=periquito  

http://www.itueta.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=itueta
https://aimoresonline.com.br/?s=itueta
http://www.tvleste.com.br/
https://linhares.es.gov.br/
http://jornalopioneiro.com.br/
http://www.sitedelinhares.com.br/
http://jornaltempodenoticias.com.br/
http://www.correiodoestadoonline.com.br/
https://radargeral.com/
http://www.linharesemdia.com.br/
http://www.folhalitoral.com.br/site/
https://www.euviemlinhares.net/
http://www.mariana.mg.gov.br/
http://minutomais.com/mariana
https://mariana.portaldacidade.com/noticias
http://jornalasirene.com.br/
http://jornalpontofinalonline.com.br/
https://site.jornaloliberal.net/
http://omundodosinconfidentes.com.br/omundo/
https://marilandia.es.gov.br/
https://www.gazetaonline.com.br/
http://www.marlieria.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=marlieria
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/marlieria/noticias
https://www.jornaldosvales.com.br/
http://www.naque.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=naque
https://www.jornaldosvales.com.br/
http://www.tvleste.com.br/
http://www.periquito.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=periquito
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Jornal Bairros Net. Link: https://www.jornalbairrosnet.com.br/?s=periquito  

Rede Alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/  

PINGO-D'ÁGUA 

Prefeitura Municipal de Pingo-D'Água. Link: http://www.pingodagua.mg.gov.br/  

Plox. Link: https://plox.com.br/  

Diário de Caratinga. Link: https://diariodecaratinga.com.br/?s=Pingo+D%C2%B4%C3%A1gua 

Jornal dos Vales. Link: https://www.jornaldosvales.com.br 

Rádio Cidade Caratinga. Link: http://www.radiocidadecaratinga.com.br/?s=Pingo+d%27%C3%A1gua 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=Pingo+d%27%C3%A1gua 

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

POVOAÇÃO 
ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

RAUL SOARES 

Prefeitura Municipal de Raul Soares. Link: http://www.raulsoares.mg.gov.br 

Portal Raul Soares. Link: http://portalraulsoares.blogspot.com/  

Cidades do Meu Brasil. Link: https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/raul_soares/noticias  

Unidade Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br/?s=raul+soares  

Diário de Caratinga. Link: https://diariodecaratinga.com.br/?s=Raul+Soares  

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

REGÊNCIA 
ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO 
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE 

E SUA ZONA DE 
AMORTECIMENTO 

Cáritas Diocesana de Itabira. Link: http://dioceseitabira.org.br/ 

RESPLENDOR 

Prefeitura Municipal de Resplendor. Link: http://www.resplendor.mg.gov.br/  

Notícias no Leste. Link: http://www.noticiasnoleste.com.br/?tag=resplendor  

Aimorés Online. Link: https://aimoresonline.com.br/category/resplendor/  

Portal Resplendor. Link: https://www.facebook.com/portalresplendor/ 

AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

RIO CASCA 

Prefeitura Municipal de Rio Casca. Link: http://www.riocasca.mg.gov.br/ 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=rio-casca 

Rádio Cidade Caratinga. Link:  http://www.radiocidadecaratinga.com.br/?s=Rio+Casca  

Viçosa Urgente. Link: http://www.vicosaurgente.com.br/?s=Rio+Casca  

Unidade Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br/?s=rio+casca  

Rio Doce - MG. Link: https://www.facebook.com/RIO-DOCE-MG-274334282597527/ 

Cáritas Diocesana de Itabira. Link: http://dioceseitabira.org.br/ 

RIO DOCE 

Prefeitura Municipal do Rio Doce. Link: http://www.riodoce.mg.gov.br 

Unidade Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br/?s=rio+doce  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?cat=121  

Jus Brasil. Link: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26417533/rio-doce-mg/noticias  

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

Rio Doce - MG. Link: https://www.facebook.com/RIO-DOCE-MG-274334282597527/ 

SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Link: 
https://www.santacruzdoescalvado.mg.gov.br 

Unidade Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br/?s=santa+cruz+do+escalvado  

Cidades do Meu Brasil. Link: 
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/santa_cruz_do_escalvado/noticias  

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

O Remanso. Link: http://centrorosafortini.com.br/pdf/O%20Remanso-04.pdf 

SANTANA DO PARAÍSO Prefeitura Municipal Santana do Paraíso. Link: http://www.santanadoparaiso.mg.gov.br 

https://www.jornalbairrosnet.com.br/?s=periquito
http://www.pingodagua.mg.gov.br/
https://plox.com.br/
https://diariodecaratinga.com.br/?s=Pingo+D%C2%B4%C3%A1gua
https://www.jornaldosvales.com.br/
http://www.radiocidadecaratinga.com.br/?s=Pingo+d%27%C3%A1gua
https://www.diariodoaco.com.br/pesquisa/?t=Pingo+d%27%C3%A1gua
http://www.raulsoares.mg.gov.br/
http://portalraulsoares.blogspot.com/
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/raul_soares/noticias
http://unidadenoticias.com.br/?s=raul+soares
https://diariodecaratinga.com.br/?s=Raul+Soares
http://www.resplendor.mg.gov.br/
http://www.noticiasnoleste.com.br/?tag=resplendor
https://aimoresonline.com.br/category/resplendor/
http://www.riocasca.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=rio-casca
http://www.radiocidadecaratinga.com.br/?s=Rio+Casca
http://www.vicosaurgente.com.br/?s=Rio+Casca
http://unidadenoticias.com.br/?s=rio+casca
http://www.riodoce.mg.gov.br/
http://unidadenoticias.com.br/?s=rio+doce
http://aconteceunovale.com.br/portal/?cat=121
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26417533/rio-doce-mg/noticias
https://www.santacruzdoescalvado.mg.gov.br/
https://www.santacruzdoescalvado.mg.gov.br/
http://unidadenoticias.com.br/?s=santa+cruz+do+escalvado
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/santa_cruz_do_escalvado/noticias
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/santa_cruz_do_escalvado/noticias
http://www.santanadoparaiso.mg.gov.br/
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Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=santana-do-paraiso 

Plantão Policial Ipatinga. Link: 
https://www.plantaopolicialipatinga.com.br/?s=Santana+do+para%C3%ADso  

Plox. Link: https://plox.com.br 

Jornal dos Vales. Link: https://www.jornaldosvales.com.br 

Do Jequi. Link: 
http://www.dojequi.com/noticia/?cidade=3785&cidadeNome=Santana%20do%20Para%C3%Adso 

Plantão Policial Ipatinga MG. Link: https://www.facebook.com/plantaopolicialam1170/ 

SÃO DOMINGOS DO PRATA 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata. Link: http://www.saodomingosdoprata.mg.gov.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sao-domingos-do-prata 

O Popular. Link: http://www.opopularjm.com.br/category/regiao/sao-domingos-do-prata/ 

De Fato Online. Link: https://www.defatoonline.com.br/categoria/cidades/sao-domingos-do-prata/ 

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/  

Jornal Tribuna do Prata. Link: https://www.facebook.com/Jornal-Tribuna-do-Prata-
615881868494164/ 

SÃO JOSÉ DO GOIABAL 

Prefeitura Municipal de São José do Goiabal. Link: https://www.saojosedogoiabal.mg.gov.br/ 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sao-jose-do-goiabal 

Jornal Bairros Net. Link: 
https://www.jornalbairrosnet.com.br/?s=S%C3%A3o+Jos%C3%A9+do+Goiabal  

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/  

Gazeta do Povo. Link: https://www.gazetadopovo.com.br 

O Popular. Link: http://www.opopularjm.com.br/?s=S%C3%A3o+Jos%C3%A9+do+Goiabal  

Aconteceu no Vale. Links: https://www.facebook.com/aconteceunovale/ 

SÃO PEDRO DOS FERROS 

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros. Link: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/ 

Portal Caparaó. Link: https://www.portalcaparao.com.br 

Unidade de Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br/?s=s%C3%A3o+pedro+dos+ferros  

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

SEM-PEIXE 

Prefeitura Municipal de Sem-Peixe. Link: https://sempeixe.mg.gov.br/  

O Popular. Link: http://www.opopularjm.com.br/?s=Sem+Peixe 

Unidade de Notícias. Link: http://unidadenoticias.com.br 

Jornal Unidade Noticias. Link: https://www.facebook.com/LUIZDONIZETEALVES/ 

SERRA 
ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

SOBRÁLIA 

Prefeitura Municipal de Sobrália. Link: https://sobralia.mg.gov.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sobralia  

TV Alterosa Leste. Link: https://www.facebook.com/tvalterosaleste/  

TERRAS INDÍGENAS TUPINIQUIM, 
COMBOIOS E CAIEIRAS VELHA II 

ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual. Link: 
http://www.adaibrasil.org.br/site/ 

TIMÓTEO 

Prefeitura Municipal de Timóteo. Link: http://www.timoteo.mg.gov.br 

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=timoteo  

Diário do Aço. Link: https://www.diariodoaco.com.br/  

Plox. Link: https://plox.com.br/  

Timóteo Notícias. Link: https://www.facebook.com/Timoteonoticias/ 

TUMIRITINGA 

Prefeitura Municipal de Tumiritinga. Link: https://www.tumiritinga.mg.gov.br/  

Aconteceu no Vale. Link: http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=tumiritinga  

Notícias no Leste. Link: http://www.noticiasnoleste.com.br/  

Rede Alerta GV. Link: https://www.facebook.com/redealertagv/  

CAT - Centro Agroecológico Tamanduá. Link: https://www.facebook.com/CATgoval/ 

VALE DO AÇO AEDAS MG. Link: https://www.aedasmg.org 

Tabela 4-2: Portais com maior abrangência no Brasil. 

Portais com maior abrangência 

EM Link: https://www.em.com.br 

http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=santana-do-paraiso
https://www.plantaopolicialipatinga.com.br/?s=Santana+do+para%C3%ADso
https://www.plantaopolicialipatinga.com.br/?s=Santana+do+para%C3%ADso
https://plox.com.br/
https://www.jornaldosvales.com.br/
http://www.dojequi.com/noticia/?cidade=3785&cidadeNome=Santana%20do%20Para%C3%Adso
http://www.dojequi.com/noticia/?cidade=3785&cidadeNome=Santana%20do%20Para%C3%Adso
http://www.saodomingosdoprata.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sao-domingos-do-prata
http://www.opopularjm.com.br/category/regiao/sao-domingos-do-prata/
https://www.defatoonline.com.br/categoria/cidades/sao-domingos-do-prata/
https://www.diariodoaco.com.br/
https://www.saojosedogoiabal.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sao-jose-do-goiabal
https://www.jornalbairrosnet.com.br/?s=S%C3%A3o+Jos%C3%A9+do+Goiabal
https://www.jornalbairrosnet.com.br/?s=S%C3%A3o+Jos%C3%A9+do+Goiabal
https://www.diariodoaco.com.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/
http://www.opopularjm.com.br/?s=S%C3%A3o+Jos%C3%A9+do+Goiabal
http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/
https://www.portalcaparao.com.br/
http://unidadenoticias.com.br/?s=s%C3%A3o+pedro+dos+ferros
https://sempeixe.mg.gov.br/
http://www.opopularjm.com.br/?s=Sem+Peixe
http://unidadenoticias.com.br/
https://sobralia.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=sobralia
http://www.timoteo.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=timoteo
https://www.diariodoaco.com.br/
https://plox.com.br/
https://www.tumiritinga.mg.gov.br/
http://aconteceunovale.com.br/portal/?tag=tumiritinga
http://www.noticiasnoleste.com.br/
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Folha SP Link: https://www.folha.uol.com.br/ 

BBC Link: https://www.bbc.com 

Brasil de Fato Link: https://www.brasildefato.com.br/ 

O Tempo Link: https://www.otempo.com.br/ 

A Sirene Link: http://jornalasirene.com.br/ 

G1 Link: https://g1.globo.com 

R7 Link: http://r7.com/ 

Agência Brasil Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 
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5. SETTER - FERRAMENTA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DOS 
PROGRAMAS 

5.1 Introdução 

O Sistema de Monitoramento dos Programas – SETTER (http://www.setter-ramboll.com.br), é uma solução 

simplificada e informatizada de gestão de conformidades. O seu objetivo é centralizar as informações relativas 

aos programas socioeconômicos e socioambientais da Fundação Renova e disponibilizá-las facilmente aos 

especialistas e gestores socioambientais e socioeconômicos. Pode-se destacar como atividades controladas: 

• Histórico do acompanhamento de câmaras técnicas, com suas respectivas localizações geográficas e 

informações relevantes; 

• Banco de dados referente aos programas da Fundação Renova (com restrições de acesso); 

• Localização Geográfica dos monitoramentos e ações. 

• Rastreabilidade das informações e responsabilidades. 

O SETTER está em constante melhoria evolutiva, tendo sido realizadas atualizações nas seguintes áreas 

de destaque: 

Ações M. reparação 

Inserção das memórias no sistema, ordenadas de acordo com a data de realização das ações, sendo 

capaz de serem visualizadas (Figura X-X) e editadas. 

Figura 5-1: Lista com as últimas memórias (ações) inseridas no sistema. 

 

 
Figura 5-2: Visualização das informações da última memória inserida no sistema. 

http://www.setter-ramboll.com.br/
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Alocação de Documentos 

A área “Documentos” disponibiliza documentos que possuem importância para todos os programas, deixando 

sua acessibilidade de forma prática e rápida. 

Figura 5-3: Lista dos campos que armazenam os documentos relacionados aos programas. 
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O sistema foi adaptado para a fase de monitoramento, se adequando para o melhor monitoramento das 

informações que são levantadas em campo, em câmaras técnicas, reuniões e workshops. A seguir, são 

apresentados a(s) atualização(ões) de alguns campos. 

Figura 5-4: Relatórios CIF disponibilizados pela Fundação Renova atualizados. 

 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

424 
 

Figura 5-5 – Atualização dos arquivos e relatórios diversos disponibilizados pela Fundação Renova. 
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6. BASE DE DADOS GEOESPACIAL 

Foi estruturada uma base de dados geoespaciais da Bacia do Rio Doce com a finalidade de concentrar e 

estruturar todos os dados geográficos do projeto, tendo como objetivos: o apoio ao desenvolvimento do trabalho 

pela equipe de especialistas, execução de análises geoespaciais qualitativas e quantitativas, apoio ao sistema 

SETTER e geração de produtos cartográficos temáticos, bem como o suporte ao planejamento e execução das 

vistorias de campo,. 

Para o período de 16/06/2019 a 15/07/2019, foram desenvolvidas as seguintes atividades em relação à base 

de dados geoespaciais: 

• Atualização da base de dados geoespaciais do projeto para o mês de junho/2019. 

• Atualização e compilação dos metadados relacionados aos arquivos espaciais da base de dados. 

• Elaboração dos mapas temáticos de abrangência e status de programas socioambientais e 
socioeconômicos referentes ao período de monitoramento. 

• Sistematização de dados geoespaciais para suporte ao planejamento das atividades de campo (locais 
a serem vistoriados, logística de campo e tempo estimado). 

• Geração de material cartográfico para apoio à execução das atividades de campo (mapas temáticos 
de apoio de campo). Sistematização e upload de dados geoespaciais em receptor GNSS e smartphone 

para facilitar a localização em campo. 

• Inserção, na base de dados geoespaciais, de novos dados referentes a vistorias de campo realizadas 
no período (trajetos percorridos, pontos vistoriados com coordenadas registradas a partir de 
receptores GNSS e fotografias com registro de posição). 

• Elaboração de novos cartogramas e mapas temáticos para apoio aos produtos gerados pela equipe 
do projeto. 

• Obtenção de imagens e extração de dados geoespaciais a partir de sobrevoos com Aeronave 

Remotamente Pilotada (RPA ou drone). 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Nos dossiês integrantes deste documento, a Ramboll apresentou a análise dos principais pontos críticos 

identificados no processo de monitoramento dos 42 programas realizados pela Fundação Renova. Tratam-se de 

questões-chave que, atualmente, impactam o desenvolvimento das ações de reparação da Bacia do Rio Doce. 

Cada dossiê buscou contribuir com recomendações relacionadas ao assunto tratado no capítulo, como 

informações de caráter técnico e/ou específicos (ex.: no PG008 – Programa de Reconstrução, Recuperação e 

Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, indica-se quais lotes, no reassentamento de Bento 

Rodrigues, apresentam situação de inadequação ambiental; no âmbito do PG032 – Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água, recomenda-se incluir como meta o desenvolvimento de ações para o incentivo de reuso 

na produção de água para consumos menos nobres, como uso industrial, principalmente para as localidades com 

maior ocupação).  

Entretanto, para além destas importantes recomendações, pode-se identificar questões que perpassam as 

diversas dimensões envolvidas no processo de reparação – Social, Natural, Economia, Infraestrutura e 

Governança.  

Grande parte dos programas encontra-se ainda com seus escopos não definidos pela Fundação Renova ou 

em discussão nas Câmaras Técnicas e com isso não aprovados pelo Comitê Interfederativo (CIF), o que contribui 

para que ações e projetos tenham sua execução postergada, como por exemplo a continuidade das campanhas 

de cadastramento dos atingidos, conforme análise do PG001 – Programa de Levantamento e Cadastro de 

Impactados. O que se constata é que, de modo geral, os programas da Fundação Renova não se encontram 

devidamente estruturados, ou articulados entre si, o que, no âmbito da teoria do planejamento, constitui 

importante barreira de aderência às realidades locais pós-desastre, porque ainda replicam a lógica de programas 

orientada pelas demandas emergenciais. 

O acesso à informação e a transparência dos dados são aspectos fundamentais para este processo de 

reparação que envolve diversas instâncias em sua governança. Por exemplo, os relatórios e informações 

disponibilizados para as Câmaras Técnicas, para os membros do Comitê Interfederativo (CIF) e, reforçado pelo 

TAC-Governança, para os atingidos, devem subsidiar o acompanhamento das ações da Fundação Renova. É 

imperativo que atrasos nos cronogramas e nas ações sejam comunicados às partes interessadas, principalmente 

por impactar a vida de pessoas e as dinâmicas nas comunidades. Uma relação de confiança é necessária para 

que a governança se fortaleça e avance.  

Destaca-se também a falta de integração entre os programas e entre as ações desenvolvidas nos territórios, 

a despeito dos esforços para implantação dos Planos Territoriais Integrados no âmbito do PG006 – Programa de 

Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social. Como exemplos, recomenda-se que os programas relativos 

ao Cadastro (PG001), Proteção Social (PG005) e Saúde (PG014) fortaleçam suas interações, contribuindo para a 

identificação de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, para que os mesmos sejam atendidos em 

caráter de prioridade. No âmbito das ações da dimensão Natural, podemos citar a recomendação de que os PG026 

– Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e PG027 – Recuperação de Nascentes sejam 

conduzidos de forma articulada, pois as recuperações de APPs e de nascentes devem ser realizadas de modo 

integrado. É necessário um pensamento sistêmico, traduzido em ações e estratégias, para que os programas 

sejam relacionados entre si. Deve-se realizar intervenções para permitir que a natureza volte a ter capacidade 

de “entregar” à população o que dela é necessário: provisão de alimentos, de água, purificação do ar, controle 

de pragas e doenças, benefícios recreacionais, ciclagem de nutrientes e formação do solo. 

É preciso considerar que as ações relaciondas aos programas de manejo de rejeitos (PG009 – Recuperação 

do Reservatório da UHE Risoleta Neves, PG023 – Manejo de Rejeitos e PG024 – Implantação de Sistemas de 

Contenção dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios Impactados) influenciam a gestão de água na Bacia, o 

cultivo de alimentos e a produção de energia. Os danos relacionados ao desastre, sendo multidimensionais, 

exigem uma abordagem também multidimensional e integrada.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_dos_solos
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O que se observa em todos os dossiês é um atraso sistêmico na implentação dos programas conforme 

destacado nas “linhas do tempo”. Como ponto em comum nas recomendações apresentadas nos dossiês, 

podemos destacar a participação dos atingidos como sendo a principal questão a ser observada e trabalhada. 

Mesmo previsto nos documentos do TTAC, TAP e, principalmente, TAC-Governança, esta participação ainda não 

está sendo realizada de modo efetivo. Recomenda-se que a mesma deva ocorrer em todas as etapas do processo 

de reparação, seja na discussão dos escopos dos programas, seja nas participações nas Câmaras Técnicas e na 

futura revisão e repactuação dos programas. Por um lado, esta atuação é desafiadora e demanda o 

estabelecimento de procedimentos e de fomento a uma cultura participativa. Por outro, é essencial para que a 

diversidade de realidades (socioeconômicas e ambientais) da Bacia do Rio Doce seja representada e contemplada 

nas ações de todos os programas, inclusive nos voltados a assuntos mais técnicos, como PG023 – Manejo de 

Rejeitos. Afinal, a participação ativa e qualificada dos atingidos contribui para a transparência do processo e para 

a construção coletiva de soluções que devem perdurar para além do término dos programas da Fundação Renova. 
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9. ANEXOS 

PG001 

Anexo I - Lista de atividades sobre situação ocupacional constante no banco de dados do cadastro para o período 
pré-desastre (esquerda) e pós-desastre (direita); 

Anexo II - Relação de Notas Técnicas e deliberações e seu status de atendimento; 

Anexo III - Critérios de efetividade de mecanismos reparatórios segundo os princípios da ONU (2011); 

Anexo IV - Modalidades de Reparação previstas na Cláusula 10 do TTAC; 

Anexo V - Modelos de cartas, enquanto procedimento de comunicação adotado pela Fundação Renova, para 

informar o resultado do PG001 com relação à inelegibilidade (a esquerda) e a impactados diretos (a direita); 

Anexo VI - Quadro comparativo entre as recomendações das NT’s nos 29 e 32 da CT-OS, as posições e 
justificativas da Fundação Renova com relação ao atendimento e à avaliação dos experts do MP no âmbito do 

presente dossiê. 

 

PG006 

Anexo I – Matriz de classificação de stakeholders utilizada pela Samarco e sua contratada para avaliação do 
posicionamento das pessoas e organizações sobre a reputação. 
 

PG025; 026; 027 

Anexo I - Fichas dos indicadores 

 

PG023 

Anexo I - Objetivos específicos e alternativas selecionadas para Manejo de Rejeito pela Fundação Renova em 
Cada trecho da Bacia do Rio Doce 

Anexo II - Monitoramento de Qualidade do ar (fevereiro/2016 a dezembro/2018) 

 

PG008 

Anexo I - Restrições ambientais gleba Lavoura – NOVA BENTO RODRIGUES; 

Anexo II - Projeto urbanístico de Bento Rodrigues – Lotes com inadequações ambientais; 

Anexo III - Restrições ambientais gleba Lucila– PARACATU DE BAIXO; 

Anexo IV - Linha do tempo – PG008 – Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, 
Paracatu de Baixo e Gesteira; 

Anexo V - Plano de Ação para mitigação dos problemas do reassentamento de Bento Rodrigues 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

437 
 

PG001: ANEXO I - Lista de atividades sobre situação ocupacional constante no banco de dados do 

cadastro para o período pré-desastre (esquerda) e pós-desastre (direita) 
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PG001: ANEXO II – Relação de Notas Técnicas e deliberações e seu status de atendimento 

 

TÍTULO ( Nota Técnica e Deliberações) Data Status OBS
TTAC - Cláusulas 19 a 30 - Institui a obrigatoriedade de levantar e 

cadastrar os impactados.
nov/16

Não 

atentido

Deliberação CIF nº 09 de 12/07/2016: Define a inclusão no 

Cadastro de lavadores(as) de peixe e outros impactados que 

comprovem ser trabalhador(a) de apoio à pesca artesanal, 

conforme Decreto 8.425 de 2015

07/12/2016
Não 

atentido
Foi Notificado (por deliberação CIF 35)

Deliberação CIF nº 32 de 1/11/2016: Aprova dilatação do prazo de 

conclusão do Programa de Levantamento e de Cadastro dos 

Impactados previsto na cláusula 19 do TTAC para 31 de março de 

2017, atendendo-se ao pedido formulado pela Fundação Renova 

em 28 de setembro de 2016, com fundamentação na Nota Técnica 

006/2016/CTOS-CIF.

11/01/2016
Não 

atentido

Até 30 de abril de 2019, constam cerca de 1.814 manifestações à 

cadastrar, 1.072 em cadastramento referentes às campanhas 1, 2 

e 3 e mais 20.267 da fase 2. 

A proposta metodológica da fase 02 (Deliberação 277) não foi 

entregue tendo o prazo sido descumprido pela Fundação Renova.

Nota Técnica nº 02/2016 de 21/11/2016, do Grupo Interdefensorial 

do Rio Doce (GIRD)
11/21/2016

Não 

atentido

Ainda há por parte da Fundação Renova a limitação territorial para 

a delimitação de impactos, não tendo sido realizado, até o 

momento, o estudo ao qual a Cláusula 20 do TTAC faz referência

Deliberação CIF nº 34 de 21/11/2016 11/21/2016
Não 

atentido
Não é possível, conforme visto no item de restrições do banco de 

dados, saber quais e quantos grupos foram incluídos. 

Deliberação CIF nº 35 de 24/11/2016: Requer a inclusão dos 

trabalhadores de apoio a pesca no programa de indenização 

mediada e o pagamento do auxílio emergencial devido

11/24/2016
Não 

atentido
Notificação de descumprimento da Deliberação CIF 09

Deliberação CIF nº 39 de 13/12/2016: Aprova critérios para 

Cadastro Integrado do Levantamento e de Impactados – validação 

do Programa de Cadastro. Critérios aprovados conforme Nota 

Técnica nº 009/2016

12/13/2016 Atendido Procedimentos de checagem e auditoria dos registros no cadastro

Deliberação CIF nº 47 de 31/01/2017: Validação dos lotes 02 e 03 

do Cadastro (lote 2 – 321 famílias e 1040 pessoas / lote 03 – 1596 

famílias e 5659 pessoas)

01/31/2017

Deliberação CIF nº 57 de 31/03/2017: Validação do lote 04 do 

Cadastro (1661 famílias – 5585 pessoas)
03/31/2017

Deliberação CIF nº 58 de 31/03/2017: Elenca áreas estuarinas, 

costeira e marinha impactadas como área de abrangência 

socioeconômica, incluindo as comunidades localizadas a partir de 

Nova Almeida à Conceição da Barra, dentre as quais, mas não se 

limitando: São Mateus (Urussuquara, Campo Grande, Barra Nova 

Sul; Barra Nova Norte, Nativo, Fazenda Ponta, São Miguel, 

Gameleira, Ferrugem); Linhares (Degredo, Povoação, Pontal do 

Ipiranga, Barra Seca, Regência), Aracruz (Portal de Santa Cruz; 

Itaparica, Santa Cruz, Mar Azul, Vila do Riacho, Rio Preto e Barra do 

Sahy, Barra do Riacho); Serra (Nova Almeida)

03/31/2017
Não 

atentido

Em 04/08/2017,a Fundação Renova foi notificada do

descumprimento da Deliberação nº 58 (vide Deliberação 93), 

determinando-se .o cadastramento em até 30 dias das demandas

registradas até 13/07/2017 nessas localidades. 

Conforme apresentado no Dossiê, até 30/4/2019, há

manifestações de cadastros em Aracruz, Linhares, São Mateus e

Conceição da Barra em status de à cadastrar e em

cadastramento.

Novamente em 14/12/2017, a Fundação Renova foi novamente

notificada acerca do descumprimento da Deliberação nº 58 e

também da Deliberação nº93 (conforme Deliberação nº 141, de

14/12/2017 e Nota Técnica nº 17 de 13/12/2017, da CTOS).

Nessa oportunidade, foi fixada multa punitiva por obrigação

descumprida e multa diária, nos termos da Cláusula 247,

Parágrafo Terceiro e Parágrafo Décimo, do TTAC. 
Deliberação CIF nº 59 de 31/03/2017: Exclui demandas não 

localizadas até janeiro de 2017 do prazo do Programa de 

Levantamento de Cadastro dos Impactados (excluir as 3.057 

demandas realizadas até 31 de outubro de 2016 e não localizadas 

até janeiro de 2017), bem como exige que a Renova adote ações 

variadas para localização e cadastro das demandas não 

localizadas.

03/31/2017 Atendido Procedimentos de checagem e auditoria dos registros no cadastro

Deliberação CIF nº 71 de 25/05/2017: Validação dos lotes 05 a 08 

do Programa de Cadastro Integrado
05/25/2017 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. 

Deliberação CIF nº 92 de 04/08/2017: Aprova o cronograma da 

segunda campanha de cadastramento do Programa de 

Levantamento dos Impactados, com prazo final previsto para 31 de 

outubro de 2017.

08/04/2017
Não 

atentido

Conforme dados apresentados nesse relatório, há uma estimativa 

de 735 manifestações de cadastros com status de à cadastrar e 

em cadastramento  referente a segunda campanha (Data de corte 

de 30/4/2019)

Deliberação CIF nº 93 de 04/08/2017: Comunica o descumprimento 

da Deliberação nº 58 e demanda ações de divulgação e 

cadastramento da população nas áreas impactadas, CIF.

08/04/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 105 de 14/09/2017: Aprova o cronograma para 

cadastramento prioritário das demandas não localizadas até 

janeiro de 2017 do Programa de Levantamento e Cadastro dos 

Impactados, conforme cronograma 02002006303/2017-16 enviado 

pela Renova em 17 de abril de 2017

Deliberação CIF nº 105 de 14/09/2017 – item 1.2: define que o 

portfolio de cadastrado integrado deverá abranger o status atual 

do atingido, contemplando uma visão integrada dos programas 

socioeconômicos, de modo a possibilitar que ele compreenda a sua 

real situação na sistemática de compensação e reparação do 

desastre ambiental, sendo necessária menção expressa a todo e 

qualquer juízo de valor feito em seu favor ou desfavor

Nota Técnica nº 17 de  13/12/2017, CTOS: Comunica 

descumprimento das Deliberações CIF nº 58 e 93, bem como 

solicita atendimento emergencial imediato às comunidades listadas 

na Deliberação nº 58 (que reconheceu o impacto sobre novas áreas 

no ES) e direcionamento aos programas socioeconômicos e Ofício 

nº 171/2017 - DPU ES/GABDRDH ES.

12/13/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 141, de 14/12/2017: Ratifica o conteúdo das 

Deliberações CIF 58 e 93, concluindo pelo não atendimento da 

notificação 03/2017-13C1/GABIN, com consequente imposição das 

penalidades previstas no Acordo (Cláusula 249 do TTAC), fixando-

se multa punitiva por obrigação descumprida e multa diária 

enquanto persistir o descumprimento total da obrigação (Cláusula 

247- parágrafo Terceiro e Parágrafo Décimo).

12/14/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação  CIF nº 150 de 30/01/2019: Valida os lotes 18 e 19 do 

Cadastro Integrado
01/30/2018 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. 

Nota Técnica nº 18 de 19/02/2018 , CTOS: Ratifica o 

encaminhamento contido na Deliberação CIF no 141, a qual 

comunica descumprimento das Deliberações CIF n° 58 e 93, bem 

como solicita atendimento emergencial imediato às comunidades 

listadas na Deliberação no 58 e direcionamento aos programas 

socioeconômicos. 

02/19/2018
Não 

atentido

Aborda o recurso de impugnação apresentado pela Renova acerca 

da aplicação de penalidade realizada pela Deliberação 141, 

afirmando a intempestividade da impugnação, bem como sua 

insubsistência no mérito. Reconhece ter ficado evidenciado o início 

tardio do atendimento de várias comunidades abrangidas pela 

Deliberação n. 58, com destaque para o município de São Mateus.

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 167 de 25/05/2018: Estabelece diretrizes para 

execução de ações para mitigação dos impactos socioeconômicos 

derivados da implantação da barreira no rio Pequeno e Lagoa 

Juparanã. Neste contexto, a Fundação Renova deve realizar o 

cadastro integrado dos impactados

05/25/2018

Parcialme

nte 

atendido

Houveram atrasos para o inicio dos atendimentos aos itens dessa 

Deliberação, conforme acompanhamento pela CTOS (atas de 

reuniões ordinárias)

Deliberação CIF nº 168 de 25/05/2018: validando os lotes 020 a 

022 do Cadastro Integrado referente ao Programa de 

Levantamento e de Cadastro dos Impactados

05/25/2018

Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. Ressalta-se 

que por problemas de ordem metodológica (ex. critérios de 

elegibilidade) há evidências de falhas identificadas 

Deliberação CIF nº 182 de 30/07/2018: Aprova a execução do 

Projeto-Piloto “Pescador de Fato” nas comunidades de Povoação e 

Regência Augusta em Linhares/ES, e a aplicação de sua 

metodologia para a indenização das demais comunidades de 

pescadores impactados nos Estados do Espírito Santo e de Minas 

Gerais. Para pescadores e pescadoras que declararam no Cadastro 

Integrado o ofício de pescador(a) profissional e não conseguiram 

apresentar documentação comprobatória, tendo sido indenizados 

como “pescador não regularizado” ou pescador de subsistência 

deve-se rever os valores de indenizações pagos

07/30/2018

Parcialme

nte 

atendido

Em que pese a proposta do "pescador de fato" tenha sido 

idealizada para fins de indenização (PG002) - apresenta clara 

interface com  questões de identificação e reconhecimento de 

pescadores. Associado à distorções metodológicas que tem sido 

identifcadas, houve atrasos signifcativos para o inicio da 

implementação a Fundação Renova gerando notificações por parte 

da CTOS.  

Nota Técnica nº 29 de 26/11/2018 , CTOS: Relato ao CIF acerca do 

histórico, da situação atual, das demandas prioritárias, bem como 

apresentação da análise do Escopo do Programa do Cadastro, de 

forma a possibilitar a continuidade do monitoramento do referido 

programa por parte da CTOS e do CIF nos próximos anos.

11/26/2018
Não 

atentido

Conforme consta na NT 32 de 22/03/2019 pelos não atendimento 

dessa NT

Deliberação CIF nº 234 de 29/11/2018: Reconhece o artesanato 

como atividade produtiva impactada pelo rompimento da barragem 

de Fundão, assim como artesãos, artesãs e associações de 

artesanato como atingidos e determina a inclusão nos Programas 

de Auxilio Financeiro Emergencial, Indenização Mediada e demais 

programas pertinentes.

11/29/2018
Não 

atentido

A Fundação Renova foi notificada no descumrpimento da

Deliberação 234 pela Deliberação 292

Deliberação CIF nº 235 de 29/11/2018: Valida os lotes 023/025 do 

Cadastro Integrado  com informações referentes a 2.357 famílias, 

6.972 pessoas e 2.677 propriedades

11/29/2018 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC.

Deliberação CIF nº 236 de 29/11/2018 : Considera não atendida a 

Notificação 15/2018 referente ao descumprimento do prazo 

estabelecido no item 01 da Deliberação n. 182/2018, fixando multa 

punitiva por obrigação descumprida e multa diária enquanto 

persistir o descumprimento total da obrigação

11/29/2018
Não 

atentido

Deliberação CIF nº 251 de 21/12/2018: Aprova "as recomendações 

contidas na Nota Técnica n° 029/2018/CTOS-CIF, que analisou o 

Escopo do Programa de Cadastro Integrado, o qual deverá ser 

revisado pela Fundação Renova”

12/21/2018

Parcialme

nte 

atendido

Fundação Renova se compromente a apresentar uma nova 

metodologia para o PG01 em fevereiro de 2019. Porém o que foi 

apresentado foi uma proposta conceitual sendo reprovada pela CT-

OS

Nota Técnica nº 32 de 22/03/2019, CTOS: Nivelamento conceitual 

conforme o TTAC, TAP, TAP-Aditivo e TAC-Gov. Proposta da “Fase 2” 

do Programa de Cadastro apresentada pela Fundação Renova

03/22/2019
Não 

atentido

A presente Nota Técnica se propõe à revisão substantiva do

escopo do Programa de Levantamento e de Cadastro dos

Impactados (PG-001) da Fundação Renova, considerando o não

atendimento a deliberação 251. 

Deliberação nº 267 de 29/03/2019: Tratativas para o início da 

Revisão Ordinária do TTAC, conforme Cláusula 203
03/29/2019

Parcialme

nte 

atendido

A Fundação Renova enviou ao CIF, no final de maio de 2019,

proposta metodológica de revisão dos Pg-s, porém não foram

recebidas pelas Cãmaras Técnicas nem abertar para avaliação do

Sistema de Governaça CIF

Deliberação nº 277 de 23/04/2019: Aprovar as recomendações 

contidas na Nota Técnica nº 032/2019/CTOS-CIF, referente ao 

aprimoramento do Programa de Levantamento e de Cadastro dos 

Impactados. Aprimoramento do Programa de Levantamento e de 

Cadastro dos Impactados.

04/23/2019
Não 

atentido

A Fundação Renova descunpriu o prazo de 30 dias para 

apresentação de nova metodologia do PG 01. Até o momento, 

mantém, em essência, a proposta conceitual apresentada em 

Fevereiro de 2019 e não aprovada pela CT-OS.

Fundação Renova ainda não ajustou o PG 001

09/14/2017
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Não 

atentido

Segundo DPES (comunicação pessoal) que vem recebendo 

solictações de apoio jurídico por atingidos e que nos 

acompanhamentos dos casos realizados identifica e reporta o não 

atendimento a estas deliberações. 
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Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. Atendido
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TÍTULO ( Nota Técnica e Deliberações) Data Status OBS
TTAC - Cláusulas 19 a 30 - Institui a obrigatoriedade de levantar e 

cadastrar os impactados.
nov/16

Não 

atentido

Deliberação CIF nº 09 de 12/07/2016: Define a inclusão no 

Cadastro de lavadores(as) de peixe e outros impactados que 

comprovem ser trabalhador(a) de apoio à pesca artesanal, 

conforme Decreto 8.425 de 2015

07/12/2016
Não 

atentido
Foi Notificado (por deliberação CIF 35)

Deliberação CIF nº 32 de 1/11/2016: Aprova dilatação do prazo de 

conclusão do Programa de Levantamento e de Cadastro dos 

Impactados previsto na cláusula 19 do TTAC para 31 de março de 

2017, atendendo-se ao pedido formulado pela Fundação Renova 

em 28 de setembro de 2016, com fundamentação na Nota Técnica 

006/2016/CTOS-CIF.

11/01/2016
Não 

atentido

Até 30 de abril de 2019, constam cerca de 1.814 manifestações à 

cadastrar, 1.072 em cadastramento referentes às campanhas 1, 2 

e 3 e mais 20.267 da fase 2. 

A proposta metodológica da fase 02 (Deliberação 277) não foi 

entregue tendo o prazo sido descumprido pela Fundação Renova.

Nota Técnica nº 02/2016 de 21/11/2016, do Grupo Interdefensorial 

do Rio Doce (GIRD)
11/21/2016

Não 

atentido

Ainda há por parte da Fundação Renova a limitação territorial para 

a delimitação de impactos, não tendo sido realizado, até o 

momento, o estudo ao qual a Cláusula 20 do TTAC faz referência

Deliberação CIF nº 34 de 21/11/2016 11/21/2016
Não 

atentido
Não é possível, conforme visto no item de restrições do banco de 

dados, saber quais e quantos grupos foram incluídos. 

Deliberação CIF nº 35 de 24/11/2016: Requer a inclusão dos 

trabalhadores de apoio a pesca no programa de indenização 

mediada e o pagamento do auxílio emergencial devido

11/24/2016
Não 

atentido
Notificação de descumprimento da Deliberação CIF 09

Deliberação CIF nº 39 de 13/12/2016: Aprova critérios para 

Cadastro Integrado do Levantamento e de Impactados – validação 

do Programa de Cadastro. Critérios aprovados conforme Nota 

Técnica nº 009/2016

12/13/2016 Atendido Procedimentos de checagem e auditoria dos registros no cadastro

Deliberação CIF nº 47 de 31/01/2017: Validação dos lotes 02 e 03 

do Cadastro (lote 2 – 321 famílias e 1040 pessoas / lote 03 – 1596 

famílias e 5659 pessoas)

01/31/2017

Deliberação CIF nº 57 de 31/03/2017: Validação do lote 04 do 

Cadastro (1661 famílias – 5585 pessoas)
03/31/2017

Deliberação CIF nº 58 de 31/03/2017: Elenca áreas estuarinas, 

costeira e marinha impactadas como área de abrangência 

socioeconômica, incluindo as comunidades localizadas a partir de 

Nova Almeida à Conceição da Barra, dentre as quais, mas não se 

limitando: São Mateus (Urussuquara, Campo Grande, Barra Nova 

Sul; Barra Nova Norte, Nativo, Fazenda Ponta, São Miguel, 

Gameleira, Ferrugem); Linhares (Degredo, Povoação, Pontal do 

Ipiranga, Barra Seca, Regência), Aracruz (Portal de Santa Cruz; 

Itaparica, Santa Cruz, Mar Azul, Vila do Riacho, Rio Preto e Barra do 

Sahy, Barra do Riacho); Serra (Nova Almeida)

03/31/2017
Não 

atentido

Em 04/08/2017,a Fundação Renova foi notificada do

descumprimento da Deliberação nº 58 (vide Deliberação 93), 

determinando-se .o cadastramento em até 30 dias das demandas

registradas até 13/07/2017 nessas localidades. 

Conforme apresentado no Dossiê, até 30/4/2019, há

manifestações de cadastros em Aracruz, Linhares, São Mateus e

Conceição da Barra em status de à cadastrar e em

cadastramento.

Novamente em 14/12/2017, a Fundação Renova foi novamente

notificada acerca do descumprimento da Deliberação nº 58 e

também da Deliberação nº93 (conforme Deliberação nº 141, de

14/12/2017 e Nota Técnica nº 17 de 13/12/2017, da CTOS).

Nessa oportunidade, foi fixada multa punitiva por obrigação

descumprida e multa diária, nos termos da Cláusula 247,

Parágrafo Terceiro e Parágrafo Décimo, do TTAC. 
Deliberação CIF nº 59 de 31/03/2017: Exclui demandas não 

localizadas até janeiro de 2017 do prazo do Programa de 

Levantamento de Cadastro dos Impactados (excluir as 3.057 

demandas realizadas até 31 de outubro de 2016 e não localizadas 

até janeiro de 2017), bem como exige que a Renova adote ações 

variadas para localização e cadastro das demandas não 

localizadas.

03/31/2017 Atendido Procedimentos de checagem e auditoria dos registros no cadastro

Deliberação CIF nº 71 de 25/05/2017: Validação dos lotes 05 a 08 

do Programa de Cadastro Integrado
05/25/2017 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. 

Deliberação CIF nº 92 de 04/08/2017: Aprova o cronograma da 

segunda campanha de cadastramento do Programa de 

Levantamento dos Impactados, com prazo final previsto para 31 de 

outubro de 2017.

08/04/2017
Não 

atentido

Conforme dados apresentados nesse relatório, há uma estimativa 

de 735 manifestações de cadastros com status de à cadastrar e 

em cadastramento  referente a segunda campanha (Data de corte 

de 30/4/2019)

Deliberação CIF nº 93 de 04/08/2017: Comunica o descumprimento 

da Deliberação nº 58 e demanda ações de divulgação e 

cadastramento da população nas áreas impactadas, CIF.

08/04/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 105 de 14/09/2017: Aprova o cronograma para 

cadastramento prioritário das demandas não localizadas até 

janeiro de 2017 do Programa de Levantamento e Cadastro dos 

Impactados, conforme cronograma 02002006303/2017-16 enviado 

pela Renova em 17 de abril de 2017

Deliberação CIF nº 105 de 14/09/2017 – item 1.2: define que o 

portfolio de cadastrado integrado deverá abranger o status atual 

do atingido, contemplando uma visão integrada dos programas 

socioeconômicos, de modo a possibilitar que ele compreenda a sua 

real situação na sistemática de compensação e reparação do 

desastre ambiental, sendo necessária menção expressa a todo e 

qualquer juízo de valor feito em seu favor ou desfavor

Nota Técnica nº 17 de  13/12/2017, CTOS: Comunica 

descumprimento das Deliberações CIF nº 58 e 93, bem como 

solicita atendimento emergencial imediato às comunidades listadas 

na Deliberação nº 58 (que reconheceu o impacto sobre novas áreas 

no ES) e direcionamento aos programas socioeconômicos e Ofício 

nº 171/2017 - DPU ES/GABDRDH ES.

12/13/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 141, de 14/12/2017: Ratifica o conteúdo das 

Deliberações CIF 58 e 93, concluindo pelo não atendimento da 

notificação 03/2017-13C1/GABIN, com consequente imposição das 

penalidades previstas no Acordo (Cláusula 249 do TTAC), fixando-

se multa punitiva por obrigação descumprida e multa diária 

enquanto persistir o descumprimento total da obrigação (Cláusula 

247- parágrafo Terceiro e Parágrafo Décimo).

12/14/2017
Não 

atentido

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação  CIF nº 150 de 30/01/2019: Valida os lotes 18 e 19 do 

Cadastro Integrado
01/30/2018 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. 

Nota Técnica nº 18 de 19/02/2018 , CTOS: Ratifica o 

encaminhamento contido na Deliberação CIF no 141, a qual 

comunica descumprimento das Deliberações CIF n° 58 e 93, bem 

como solicita atendimento emergencial imediato às comunidades 

listadas na Deliberação no 58 e direcionamento aos programas 

socioeconômicos. 

02/19/2018
Não 

atentido

Aborda o recurso de impugnação apresentado pela Renova acerca 

da aplicação de penalidade realizada pela Deliberação 141, 

afirmando a intempestividade da impugnação, bem como sua 

insubsistência no mérito. Reconhece ter ficado evidenciado o início 

tardio do atendimento de várias comunidades abrangidas pela 

Deliberação n. 58, com destaque para o município de São Mateus.

Mantém-se os atrasos e manifestações de cadastro em status de 

à cadastrar e em cadastramento para municípios relacionados na 

Deliberação 58

Deliberação CIF nº 167 de 25/05/2018: Estabelece diretrizes para 

execução de ações para mitigação dos impactos socioeconômicos 

derivados da implantação da barreira no rio Pequeno e Lagoa 

Juparanã. Neste contexto, a Fundação Renova deve realizar o 

cadastro integrado dos impactados

05/25/2018

Parcialme

nte 

atendido

Houveram atrasos para o inicio dos atendimentos aos itens dessa 

Deliberação, conforme acompanhamento pela CTOS (atas de 

reuniões ordinárias)

Deliberação CIF nº 168 de 25/05/2018: validando os lotes 020 a 

022 do Cadastro Integrado referente ao Programa de 

Levantamento e de Cadastro dos Impactados

05/25/2018

Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. Ressalta-se 

que por problemas de ordem metodológica (ex. critérios de 

elegibilidade) há evidências de falhas identificadas 

Deliberação CIF nº 182 de 30/07/2018: Aprova a execução do 

Projeto-Piloto “Pescador de Fato” nas comunidades de Povoação e 

Regência Augusta em Linhares/ES, e a aplicação de sua 

metodologia para a indenização das demais comunidades de 

pescadores impactados nos Estados do Espírito Santo e de Minas 

Gerais. Para pescadores e pescadoras que declararam no Cadastro 

Integrado o ofício de pescador(a) profissional e não conseguiram 

apresentar documentação comprobatória, tendo sido indenizados 

como “pescador não regularizado” ou pescador de subsistência 

deve-se rever os valores de indenizações pagos

07/30/2018

Parcialme

nte 

atendido

Em que pese a proposta do "pescador de fato" tenha sido 

idealizada para fins de indenização (PG002) - apresenta clara 

interface com  questões de identificação e reconhecimento de 

pescadores. Associado à distorções metodológicas que tem sido 

identifcadas, houve atrasos signifcativos para o inicio da 

implementação a Fundação Renova gerando notificações por parte 

da CTOS.  

Nota Técnica nº 29 de 26/11/2018 , CTOS: Relato ao CIF acerca do 

histórico, da situação atual, das demandas prioritárias, bem como 

apresentação da análise do Escopo do Programa do Cadastro, de 

forma a possibilitar a continuidade do monitoramento do referido 

programa por parte da CTOS e do CIF nos próximos anos.

11/26/2018
Não 

atentido

Conforme consta na NT 32 de 22/03/2019 pelos não atendimento 

dessa NT

Deliberação CIF nº 234 de 29/11/2018: Reconhece o artesanato 

como atividade produtiva impactada pelo rompimento da barragem 

de Fundão, assim como artesãos, artesãs e associações de 

artesanato como atingidos e determina a inclusão nos Programas 

de Auxilio Financeiro Emergencial, Indenização Mediada e demais 

programas pertinentes.

11/29/2018
Não 

atentido

A Fundação Renova foi notificada no descumrpimento da

Deliberação 234 pela Deliberação 292

Deliberação CIF nº 235 de 29/11/2018: Valida os lotes 023/025 do 

Cadastro Integrado  com informações referentes a 2.357 famílias, 

6.972 pessoas e 2.677 propriedades

11/29/2018 Atendido Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC.

Deliberação CIF nº 236 de 29/11/2018 : Considera não atendida a 

Notificação 15/2018 referente ao descumprimento do prazo 

estabelecido no item 01 da Deliberação n. 182/2018, fixando multa 

punitiva por obrigação descumprida e multa diária enquanto 

persistir o descumprimento total da obrigação

11/29/2018
Não 

atentido

Deliberação CIF nº 251 de 21/12/2018: Aprova "as recomendações 

contidas na Nota Técnica n° 029/2018/CTOS-CIF, que analisou o 

Escopo do Programa de Cadastro Integrado, o qual deverá ser 

revisado pela Fundação Renova”

12/21/2018

Parcialme

nte 

atendido

Fundação Renova se compromente a apresentar uma nova 

metodologia para o PG01 em fevereiro de 2019. Porém o que foi 

apresentado foi uma proposta conceitual sendo reprovada pela CT-

OS

Nota Técnica nº 32 de 22/03/2019, CTOS: Nivelamento conceitual 

conforme o TTAC, TAP, TAP-Aditivo e TAC-Gov. Proposta da “Fase 2” 

do Programa de Cadastro apresentada pela Fundação Renova

03/22/2019
Não 

atentido

A presente Nota Técnica se propõe à revisão substantiva do

escopo do Programa de Levantamento e de Cadastro dos

Impactados (PG-001) da Fundação Renova, considerando o não

atendimento a deliberação 251. 

Deliberação nº 267 de 29/03/2019: Tratativas para o início da 

Revisão Ordinária do TTAC, conforme Cláusula 203
03/29/2019

Parcialme

nte 

atendido

A Fundação Renova enviou ao CIF, no final de maio de 2019,

proposta metodológica de revisão dos Pg-s, porém não foram

recebidas pelas Cãmaras Técnicas nem abertar para avaliação do

Sistema de Governaça CIF

Deliberação nº 277 de 23/04/2019: Aprovar as recomendações 

contidas na Nota Técnica nº 032/2019/CTOS-CIF, referente ao 

aprimoramento do Programa de Levantamento e de Cadastro dos 

Impactados. Aprimoramento do Programa de Levantamento e de 

Cadastro dos Impactados.

04/23/2019
Não 

atentido

A Fundação Renova descunpriu o prazo de 30 dias para 

apresentação de nova metodologia do PG 01. Até o momento, 

mantém, em essência, a proposta conceitual apresentada em 

Fevereiro de 2019 e não aprovada pela CT-OS.

Fundação Renova ainda não ajustou o PG 001

09/14/2017
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Segundo DPES (comunicação pessoal) que vem recebendo 

solictações de apoio jurídico por atingidos e que nos 

acompanhamentos dos casos realizados identifica e reporta o não 

atendimento a estas deliberações. 
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Procedimento em atendimento a Cláusula 22 do TTAC. Atendido
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PG001: ANEXO III-  Modalidades de Reparação previstas na Cláusula 10 do TTAC 

 Modalidade de 

reparação prevista 

na Cláusula 10 

Definição da modalidade de reparação 

Reposição, 

restituição e a 

recomposição de 

bens 

Reposição, reforma, reconstituição ou construção de novas estruturas, 

conforme padrão da política pública, quando o bem, benfeitoria, parte 

acessória ou estrutura tiver sido destruído ou danificado pelo EVENTO 

Indenização 

pecuniária em 

prestação única 

 

Reparação em forma monetária, paga em parcela única, em caráter individual 

ou por unidade familiar, paga a pessoa física ou jurídica (neste último caso, 

apenas micro e pequenas empresas), sendo tal pagamento decorrente da 

indenização por danos, conforme parâmetros do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO 

COORDENADA 

Indenização 

pecuniária em 

prestação continuada 

enquanto 

identificada 

tecnicamente a 

necessidade 

 

Reparação em forma monetária, paga em parcelas periódicas, em caráter 

individual ou por unidade familiar , paga a pessoa física ou jurídica (neste 

último caso, apenas micro e pequenas empresas), quando a reparação dever-

se à perda ou comprometimento parcial da atividade geradora de renda ou de 

subsistência, cujo valor não poderá ser inferior ao salário mínimo, acrescido 

do pagamento de aluguel social em caso de perda ou indisponibilidade de 

imóvel, conforme prazo definido no respectivo PROGRAMA; 

Reassentamento 

padrão, rural ou 

urbano 

Quando a reparação ocorre por meio da entrega conjunta de terreno, moradia 

e infraestrutura, observando-se o disposto na legislação fundiária e baseando-

se em parâmetros básicos de orientação, tais como escolha da terra e 

tamanho da moradia sendo tal modalidade cabível quando a reposição, 

restituição ou recomposição do bem imóvel afetado não for tecnicamente 

viável, nos termos das normas e políticas públicas 

Auto-reassentamento 

assistido 

Quando oferecida a condição econômico-financeira na qual o beneficiário 

aceita e se responsabiliza pelo próprio remanejamento, devendo o valor 

pactuado incluir não só o valor do imóvel e do terreno, mas também uma 

indenização pelo mobiliário e pelos bens e benfeitorias destruídos, exceto 

quando o mobiliário ou bens já tiverem sido fornecidos, pelos custos da 

mudança, e valor equivalente a um aluguel estimado entre as partes, cobrindo 

o período entre o EVENTO  e o efetivo pagamento da indenização, deduzidos 

dos valores que já tiverem sido adiantados pela SAMARCO aos IMPACTADOS 

para esse efeito. 

Permuta 

Quando se oferece outro bem, ou a possibilidade de exercício de algum outro 

direito material ou imaterial como forma de reparação, dentro dos parâmetros 

a serem definidos nos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS 

SOCIOECONÔMICOS e não violem os princípios essenciais à dignidade da 

pessoa humana. 
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Assistência para 

remediação e 

mitigação dos efeitos 

do Evento 

Apoio e assistência aos IMPACTADOS pelo EVENTO, sob a forma de ações e 

serviços de remediação e mitigação de seus efeitos, voltados à recuperação 

da capacidade de sustento, nos termos dos PROGRAMAS deste acordo. 
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PG001: ANEXO IV- Modelos de cartas, enquanto procedimento de comunicação adotado pela 

Fundação Renova, para informar o resultado do PG001 com relação à inelegibilidade (a 

esquerda) e a impactados diretos (a direita) 
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PG006: ANEXO I – Matriz de classificação de stakeholders utilizada pela Samarco e sua 

contratada para avaliação do posicionamento das pessoas e organizações sobre a 

reputação. 
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PG025; 026; 027: ANEXO I - Fichas de Indicadores 

Programa 25 

PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.01.03 Área revegetada 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa à avaliação da cobertura do solo por espécies herbáceas visando reduzir 

processos erosivos. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Quadrimestral % e n° absoluto(ha/ha) 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação de documentação para a Fundação Renova 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>95% 80<X<95% <80% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 160 do TTAC estabelece: "Deverá ser feita pela FUNDAÇÃO a regularização de calhas e 
margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce no trecho a 
montante da UHE Risoleta Neves, a ser aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, com conclusão até 

o último dia útil de dezembro de 2017." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 160 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.01.04 Cobertura do Solo 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa a avaliação da cobertura do solo por espécies herbáceas visando reduzir 

processos erosivos. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Quadrimestral % e n° absoluto(ha/ha) 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação de documentação para a Fundação Renova. 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>95% 80<X<95% <80% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 160 do TTAC estabelece: "Deverá ser feita pela FUNDAÇÃO a regularização de calhas e 
margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce no trecho a 

montante da UHE Risoleta Neves, a ser aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, com conclusão até 

o último dia útil de dezembro de 2017." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 160 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.16 Plantio Reportado 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa monitorar o plantio de mudas nativas  realizado nas áreas a serem restauradas. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Mensal % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Avaliação do relatório da Fundação Renova e vistoria confirmatória em campo pela equipe Ramboll. 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

=100% 70<X<100% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 

manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 

INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.39 Áreas cercadas 

DESCRIÇÃO 

Visa ao monitoramento da proteção do plantio executado 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 
manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.29 Presença de gado 

DESCRIÇÃO 

Visa avaliar a proteção das áreas cercadas plantadas pela quantificação de incidência da invasão 

de gado e/ou cavalo. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

<5% 5<X<30% >30% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 
manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.40 Processos erosivos 

DESCRIÇÃO 

Visa monitorar a eficiência do plantio com relação à contenção da erosão 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 
manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.02 Existência de espécies exóticas 

DESCRIÇÃO 

O indicador visa identificar a presença de espécies exóticas plantadas. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação de documentação para a Fundação Renova e verificação de adequação de acordo com o 
Parecer Técnico nº 13/2017-COREC/CGBIO/DBFLO  que estebelce " 1. Grupo de Preenchimento 
(ou pioneiras): 50% - 10 espécies 2. Grupo Diversidade (Não Pioneiras): 50% - 70 espécies." 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

=0 ND >=1 

JUSTIFICATIVA 

Sugere-se que para a implantação dos projetos com plantio de espécies nativas, a Renova adote 
minimamente o número de 10 espécies para o Grupo de Preenchimento e 70 espécies para o 
Grupo Diversidade, sendo que cada grupo deve conter 50% do número total de indivíduos 
plantados por hectare. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 

INDICADOR) 

Parecer Técnico nº 13/2017-COREC/CGBIO/DBFLO 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.03 Riqueza das espécies desejáveis 

DESCRIÇÃO 

O indicador visa avaliar a quantidade de espécies na área restaurada que é apontada como de 
ocorrência local pelo inventário florestal de referencia. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral nº absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>120 60<X<90 <60 

JUSTIFICATIVA 

Sugere-se que para a implantação dos projetos com plantio de espécies nativas, a Renova adote 
minimamente o número de 10 espécies para o Grupo de Preenchimento e 70 espécies para o 

Grupo Diversidade, sendo que cada grupo deve conter 50% do número total de indivíduos 
plantados por hectare. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 

INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.27 Falhas (mudas mortas não repostas) 

DESCRIÇÃO 

Visa mensurar o insucesso do plantio. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>5% 5<X<20% <20% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 
manutenção até 2022. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.28 Densidade de indivíduos por hectare 

DESCRIÇÃO 

Visa indicar a adequaçao da densidade e sucesso do plantio executado. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral nº absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>1700 1000>X>1700 <1000 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 
manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL 1, NOS MUNICÍPIOS DE 
MARIANA, BARRA LONGA, RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO – MG  

Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.25.04.38 Infestação por gramíneas invasoras 

DESCRIÇÃO 

Visa ao monitoramento das ações de manutenção do plantio executado 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

<5% 5<X<30% >30% 

JUSTIFICATIVA 

A Cláusula 159 do TTAC estabelece "Recuperar 2.000 hectares na Área Ambiental 1 nos municípios 

de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, até março de 2020, com 

manutenção até 2022." 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 

INDICADOR) 

Cláusula 159 do TTAC 

 

  



 

Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado        
 

 

455 
 

Programa 26 

PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Área restaurada por regeneração natural 
Dimensão 

Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.26.08.17 Área restaurada por regeneração natural 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa quantificar o n° de hectares com a restauração ativa concluída. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Mensal % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação dos PIPS e relatórios de execução das ações e dados obtidos em visitas de campo pela 
Ramboll 

VALORES DE REFERÊNCIA 

MELHOROU ESTAGNOU PIOROU 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 161 determina que sejam recuperados 40.000 hectares de APPs degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 161 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Área restaurada 
Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.26.08.08 Área restaurada 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa quantificar o n° de hectares com a restauração ativa concluída. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Mensal % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação dos PIPS e relatórios de execução das ações, imagens de satélite e dados obtidos em 
visitas de campo pela Ramboll. 

VALORES DE REFERÊNCIA 

MELHOROU ESTAGNOU PIOROU 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 161 determina que sejam recuperados 40.000 hectares de APPs degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 161 do TTAC 
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Programa 27 

PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Número de nascentes reportadas 
Dimensão 

Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.27.07.15 Número de nascentes reportadas 

DESCRIÇÃO 

Este indicador visa acompanhar a evolução nas ações de recuperação de nascentes. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Mensal % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Solicitação dos PIPS e relatórios de execução das ações e dados obtidos em visitas de campo pela 
Ramboll 

VALORES DE REFERÊNCIA 

MELHOROU ESTAGNOU PIOROU 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 163 determina que sejam recuperados 5.000 nascentes degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 163 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Presença de gado 
Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.27.07.11 Presença de gado 

DESCRIÇÃO 

Visa avaliar a proteção das áreas cercadas plantadas 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

<5% 5<X<30% >30% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 163 determina que sejam recuperados 5.000 nascentes degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 163 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Áreas cercadas 
Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.27.07.14 Áreas cercadas 

DESCRIÇÃO 

Visa ao monitoramento da proteção do plantio executado 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

>95% 95<X70% <70% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 163 determina que sejam recuperados 5.000 nascentes degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 

INDICADOR) 

Cláusula 163 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Processos erosivos 
Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.27.07.16 Processos erosivos 

DESCRIÇÃO 

Visa monitorar a eficiência do plantio com relação à contenção da erosão 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Área ambiental 1 (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz Descalvado e Ponte Nova) 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

=<5% 5<X20% >20% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 163 determina que sejam recuperadas 5.000 nascentes degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 163 do TTAC 
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PROGRAMA RENOVA DIMENSÃO 

Infestação por gramíneas invasoras 
Dimensão 
Natural 

CÓDIGO INDICADOR 

NATURAL.27.07.13 Infestação por gramíneas invasoras 

DESCRIÇÃO 

Visa ao monitoramento das ações de manutenção do plantio executado 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Bacia do Rio Doce 

PERIODICIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Semestral % e n° absoluto 

METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

Campo 

VALORES DE REFERÊNCIA 

VERDE AMARELO VERMELHO 

<5% 5<X<30% >30% 

JUSTIFICATIVA 

A cláusula 163 determina que sejam recuperados 5.000 nascentes degradadas. 

FONTE (OUTRAS ORGANIZAÇÕES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE UTILIZAM ESTE 
INDICADOR) 

Cláusula 163 do TTAC 
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PG023: ANEXO I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS E ALTERNATIVAS SELECIONADAS PARA MANEJO DE 

REJEITO PELA FUNDAÇÃO RENOVA EM CADA TRECHO DA BACIA DO RIO DOCE 

Tabela PG023: Anexo I-1: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto nos Trechos 1 ao 4 (Fonte: Jacobs, 2018a) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A1. Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta.  

• Evitar a erosão superficial das 

encostas; 

• Regeneração da vegetação nativa; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre. 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas e 

monitoramento 

C2. Depósitos 

Indiscriminados de 

Calha 

• Minimizar potencial de contribuição 

com a turbidez no rio Gualaxo do Norte; 

• Minimizar potencial de aumento dos 

depósitos de rejeito no rio Gualaxo do 

Norte. 

Reservatórios da barragem 

de Nova Santarém e do dique 

S3 

 

• Trecho 5 

Tabela PG023: Anexo I-2: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho 5 (Fonte: Jacobs, 2018b) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A1. Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas 

• Regenerar a vegetação nativa 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento 

A2. Depósitos sobre 

solos com atividade 

econômica em 

encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo e restaurar usos 

anteriores 

• Possibilitar a melhoria da fertilidade 

dos solos e suas propriedades físicas 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento 

C4 – Cenário 1A. 

Descomissionamento 

do Dique S4 – 

Depósitos Sobre 

Solos Naturais com 

Vegetação Florestal 

Nativa 

• Controlar processos erosivos sobre 

superfícies expostas; 

• Estabilizar margem esquerda do 

córrego Santarém; 

• Minimizar o aporte de sedimentos 

finos à coluna d'água; 

• Regeneração da vegetação nativa; 

Plantio da vegetação com 

espécies nativas, e 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento 

C4 – Cenário 1B. 

Descomissionamento 

do Dique S4 – 

Depósitos Sobre 

Solos Naturais com 

Uso Econômico 

• Controlar processos erosivos sobre 

superfícies expostas; 

• Estabilizar margem do córrego 

Santarém; 

• Minimizar o aporte de sedimentos 

finos à coluna d'água; 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

• Retomar uso econômico anterior ao 

evento; 

C4 – Cenário 1C. 

Descomissionamento 

do Dique S4 – 

Depósitos Sobre 

Calha 

• A determinar após 

descomissionamento do dique S4 e 

estudos complementares 

A determinar após 

descomissionamento do 

dique S4 e estudos 

complementares 

C4 – Cenário 2 - 

Permanência do 

Dique S4 

• Restabelecer a funcionalidade 

ecossistêmica pelo fluxo gênico entre o 

rio Gualaxo do Norte e o córrego 

Santarém (reservatório do dique S4); 

• Manutenção de dispositivo adicional 

de controle de qualidade de água a 

jusante. 

Monitoramento da 

estabilidade do meio físico, 

da biota aquática e da 

qualidade de água na saída 

do reservatório 

 

• Trechos 6 e 7 

Tabela PG023: Anexo I-3: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto nos Trechos 6 e 7 (Fonte: Jacobs, 2018c) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A1. Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta. 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas 

• Regeneração da vegetação nativa 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas e 

monitoramento; 

A2. Depósitos sobre 

solos com atividade 

económica em 

encosta - pastagem. 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo 

• Melhoria da fertilidade dos solos 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento; 

B1. Depósitos sobre 

planícies com 

atividade econômica 

• Evitar a erosão das planícies 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo 

• Melhoria da fertilidade dos solos 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento; 

B2. Depósitos sobre 

planícies com 

vegetação natural 

nativa 

• Evitar a erosão das planícies 

• Regeneração da vegetação original 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre 

Enriquecimento da vegetação 

com espéciesnativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento; 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

B3. Depósitos em 

lagoas marginais 

remanescentes e 

conectadas com o rio 

•Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático da lagoa 

•Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma das 

alternativas discorridas, pois 

as alternativas apresentaram 

pontuações semelhantes. 

Desta maneira, recomenda-

se um aprofundamento dos 

estudos por meio de Estudos 

Complementares. 

B4. Depósitos em 

lagoas soterradas 

• Recuperação da lagoa soterrada, 

(remoção do rejeito) possibilitando a 

recuperação do ecossistema aquático na 

lagoa 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio; ou  

•Regeneração da vegetação original das 

planícies 

possibilitando a recuperação do 

ecossistema terrestre 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma das 

alternativas discorridas, pois 

as alternativas apresentaram 

pontuações semelhantes. 

Desta maneira, recomenda-

se um aprofundamento dos 

estudos por meio de Estudos 

Complementares. 

C1. Depósitos nas 

margens instáveis do 

leito fluvial 

 

sem obra de 

contenção. 

• Evitar a erosão das margens com 

rejeito 

• Regeneração da vegetação original e 

reconstituição das APPs 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático 

Implementação de medidas 

de controle da erosão na 

margem e monitoramento e 

manutenção das mesmas; 

C2. Depósitos no 

leito fluvial em fase 

de estabilidade 

• Evitar a ressuspensão da fração fina 

do material depositado para 

atendimento padrão legal da qualidade 

da água para rios Classe II (turbidez e 

cor); 

• Promover a formação de um substrato 

granulometricamente estável; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático 

Capeamento natural e 

monitoramento. 

C3. Depósito na 

Cachoeira dos 

Camargos 

• Retomada da área para uso de lazer e 

turismo pela comunidade 

 

• Desassoreamento do poço da 

cachoeira 

 

• Recomposição da paisagem do 

entorno 

Remoção mecânica ou 

manual do rejeito depositado 

estacionado intracalha, no 

poço da cachoeira, e do 

rejeito extracalha (raio de 

aproximadamente 30 

metros), destinação para 

área de disposição 

ambientalmente adequada e 

recomposição da paisagem 

do entrono. 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

Qualidade da Água • Redução do nível de turbidez abaixo 

de 100 NTU no período seco (conforme 

Cláusula 157 do TTAC) e mitigar os 

impactos das possíveis obras intracalha 

ao longo do rio Gualaxo do Norte; 

• Restauração da biodiversidade 

aquática; 

• Restauração do uso da água. 

Implementação do projeto de 

renaturalização para 

melhorar a qualidade da 

água. 

 

• Trecho 8 

Tabela PG023: Anexo I--4: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho 8 (Fonte: Ch2m, 2017) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A. Encostas: 

Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta 

• Evitar a erosão das encostas; 

• Regeneração da vegetação original; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas 

B1. Planícies com 

atividades 

econômicas: 

Depósitos sobre 

solos naturais em 

pastagem/cultivos 

removida pelo 

evento nas planícies 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo; 

Condicionamento do solo e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens 

B2. Planícies com 

vegetação natural: 

Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação nativa ou 

pastagem/cultivos 

removida pelo 

evento nas planícies 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Regeneração da vegetação original; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens 

B3. Lagoas 

marginais: Depósitos 

sobre lagoas 

marginais 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Remoção mecânica ou 

manual de todo rejeito e 

capeamento com cascalho, 

reestabelecimento da 

conexão com o rio, e 

estabelecimento da 

vegetação de macrófitas 

aquáticas nativas na margem 

C1. Margens: 

Depósitos nas 

margens instáveis do 

leito fluvial sem obra 

de contenção 

• Evitar a erosão das margens com 

rejeito; 

• Regeneração da vegetação original e 

reconstituição das APPs; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Implementação de medidas 

de controle da erosão na 

margem 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

C2. Depósitos no 

leito fluvial 

potencialmente 

instáveis 

• Evitar a ressuspensão da fração fina 

do material depositado para 

atendimento padrão legal da qualidade 

da água para rios Classe II (turbidez e 

cor); 

• Promover a formação de um substrato 

granulometricamente estável; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Remoção mecânica do rejeito 

na calha e destinação para 

fora da área impactada 

C3. Depósitos no 

leito fluvial 

potencialmente 

estáveis 

• Evitar a ressuspensão da fração fina 

do material depositado para 

atendimento padrão legal da qualidade 

da água para rios Classe II (turbidez e 

cor); 

• Promover a formação de um substrato 

granulometricamente estável; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático. 

Capeamento do rejeito na 

calha 

 

• Trecho 9 

Tabela PG023: Anexo I-5: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho 9 (Fonte: Jacobs, 2018d) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A1. Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas; 

• Regeneração da vegetação nativa; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento 

A2. Depósitos sobre 

solos com atividade 

econômica em 

encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas; 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo e a restauração 

dos usos anteriores; 

• Melhoria da fertilidade dos solos; 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento 

B1. Depósitos sobre 

planícies com 

atividade econômica 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo e restauras os 

usos anteriores; 

• Melhoria da fertilidade dos solos; 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento 

B2. Depósitos sobre 

planícies com 

vegetação natural 

nativa 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Regeneração da vegetação original; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

B3a. Depósitos em 

lagoas marginais 

remanescentes e 

conectadas com o rio 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático da lagoa; e 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio; 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma das 

alternativas discorridas, pois 

as alternativas apresentaram 

pontuações semelhantes. 

Desta maneira, recomenda-

se um aprofundamento dos 

estudos por meio de Estudos 

Complementares 

B3b. Depósitos em 

lagoas marginais 

remanescentes e 

isoladas do rio 

•Possibilitar a recuperação e melhoria 

do ecossistema aquático da lagoa; 

• Potencializar a funções ecológicas da 

lagoa; e 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio; 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma das 

alternativas discorridas, pois 

as alternativas apresentaram 

pontuações semelhantes. 

Desta maneira, recomenda-

se um aprofundamento dos 

estudos por meio de Estudos 

Complementares 

B4. Depósitos em 

lagoas soterradas 

• Recuperação da lagoa soterrada, 

(remoção do rejeito) possibilitando a 

recuperação do ecossistema aquático na 

lagoa; 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio; ou 

• Regeneração da vegetação original 

das planícies possibilitando a 

recuperação do ecossistema terrestre; 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma das 

alternativas discorridas, pois 

as alternativas apresentaram 

pontuações semelhantes. 

Desta maneira, recomenda-

se um aprofundamento dos 

estudos por meio de Estudos 

Complementares 

C1. Depósitos nas 

margens do leito 

fluvial 

• Evitar a erosão das margens com 

rejeito; 

• Regeneração da vegetação original e 

reconstituição das APPs; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Implementação de medidas 

de controle da erosão na 

margem e monitoramento e 

manutenção das mesmas 

C2. Depósitos no 

leito fluvial em fase 

de estabilidade 

• Evitar a ressuspensão da fração fina 

do material depositado no leito fluvial, 

para o atendimento do padrão legal da 

qualidade da água para rios Classe II 

(CONAMA nº 357/2005); 

• Promover a formação de um substrato 

granulometricamente estável; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Capeamento natural e 

monitoramento 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

Qualidade da Água • Redução do nível de turbidez abaixo 

de 100 NTU no período seco (conforme 

CLÁUSULA 157 do TTAC) e mitigar os 

impactos das possíveis obras intracalha 

ao longo do rio Gualaxo do Norte; 

• Restauração da biodiversidade 

aquática; 

• Restauração do uso da água. 

Tratamento off-line, 

utilizando adição de produtos 

químicos seguidos de 

sistemas de tratamento 

natural e monitoramento da 

qualidade da água 

 

• Trechos 10 e 11 

Tabela PG023: Anexo I-6: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto nos Trechos 10 e 11 (Fonte: Jacobs, 2018e) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

A1. Depósitos sobre 

solos naturais com 

vegetação florestal 

nativa em encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas; 

• Regenerar a vegetação nativa; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens e monitoramento; 

A2. Depósitos sobre 

solos com atividade 

econômica em 

encosta 

• Evitar a erosão superficial das 

encostas; 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo e restaurar usos 

anteriores; 

• Possibilitar a melhoria da fertilidade 

dos solos e suas propriedades físicas; 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento; 

B1. Depósitos sobre 

 

planícies com 

 

atividade econômica 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Possibilitar a recuperação da 

produtividade do solo e restaurar usos 

anteriores; 

• Possibilitar a melhoria da fertilidade 

dos solos e suas propriedades físicas; 

Condicionamento do solo, 

complementação do 

disciplinamento das 

drenagens, restituição das 

atividades agropecuárias e 

monitoramento; 

B2. Depósitos sobre 

planícies com 

vegetação natural 

nativa 

• Evitar a erosão das planícies; 

• Regenerar a vegetação original; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema terrestre; 

Enriquecimento da vegetação 

com espécies nativas, e 

complementação 

do disciplinamento das 

drenagens e monitoramento; 

B3. Depósitos em 

lagoas marginais 

remanescentes e 

conectadas com o rio 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático na lagoa 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio. 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma 

dasalternativas discorridas, 

pois as alternativas 

apresentaram pontuações 

semelhantes. Desta maneira, 

recomenda-seum 

aprofundamento dos estudos 

por meio de Estudos 

Complementares. 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

B4. Depósitos em 

lagoas soterradas 

• Recuperar as lagoas soterradas, 

possibilitando a recuperação do 

ecossistema aquático na lagoa 

• Colaborar com a recuperação do 

ecossistema aquático no rio ou, 

• Regenerar a vegetação original das 

planícies possibilitando a recuperação 

do ecossistema terrestre 

OBS: No caso das lagoas 

marginais, o processo de 

tomada de decisão não foi 

conclusivo para nenhuma 

dasalternativas discorridas, 

pois as alternativas 

apresentaram pontuações 

semelhantes. Desta maneira, 

recomenda-seum 

aprofundamento dos estudos 

por meio de Estudos 

Complementares. 

C1. Depósitos nas 

margens do leito 

fluvial 

• Evitar a erosão das margens com 

rejeito; 

• Regeneração da vegetação original e 

reconstituição das APPs; 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático; 

Implementação de medidas 

de controle da erosão na 

margem e monitoramento e 

manutenção das mesmas; 

C2. Depósitos no 

leito fluvial em fase 

de estabilidade 

• Evitar a ressuspensão da fração fina 

do material depositado no leito fluvial, 

para o atendimento do padrão legal da 

qualidade da água para rios Classe II 

(CONAMA nº 357/2005) 

• Promover a formação de um substrato 

granulometricamente estável 

• Possibilitar a recuperação do 

ecossistema aquático 

Capeamento natural e 

monitoramento. 

 

• Trecho 12 

Tabela PG023: Anexo I-7: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho 12 (Fonte: Jacobs, 2018f) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

C4. Depósitos 

no 

Reservatório 

de Candonga 

• Mitigar o impacto do evento do 

rompimento da Barragem de Fundão na 

vida útil da UHE Risoleta Neves; 

• Minimizar os impactos ambientais a 

longo prazo (e.g. turbidez e cor da água 

superficial, no reservatório e a jusante, 

condições de substrato para 

biodiversidade) 

Remoção parcial de sedimentos, 

durante 3 anos. Em paralelo, 

continuar os estudos 

hidrossedimentológicos para 

determinar com maior precisão o 

impacto do evento na vida útil da 

usina, para subsidiar uma nova 

tomada de decisão 

 

• Trecho – Lagoas no Espírito Santo 

Tabela PG023: Anexo I-8: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho – Lagoas no Espírito Santo (Fonte: Jacobs, 

2018g) 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

B3a. Depósitos sobre 

lagoas conectadas 

remanescentes – 

lagoa Juparanã 

• Lagoa não impactada: sem 

identificação de objetivos específicos 

Sem necessidade de aplicação de 

manejo de rejeito 

B3a. Depósitos sobre 

lagoas conectadas 

remanescentes – 

lagoa Nova 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(consumo humano, irrigação, 

dessedentação animal e lazer de 

contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas da lagoa; 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

B3a. Depósitos sobre 

lagoas conectadas 

remanescentes – 

lagoa Monsarás 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(consumo humano, irrigação, 

dessedentação animal e lazer de 

contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas da lagoa 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

B3a. Depósitos sobre 

lagoas conectadas 

remanescentes – 

lagoa Pandolfi 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(irrigação, dessedentação animal e lazer 

de contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas da lagoa; 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

B3a. Depósitos sobre 

lagoas conectadas 

remanescentes – 

lagoa Areal 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(irrigação, dessedentação animal e lazer 

de contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas da lagoa 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

C4. Depósitos no 

leito fluvial em 

canais de ligação 

entre lagoas e o rio 

Doce – rio Pequeno 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(irrigação, dessedentação animal e lazer 

de contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas do canal; 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

C4. Depósitos no 

leito fluvial em 

canais de ligação 

entre lagoas e o rio 

Doce – rio Bananal 

• Garantir a qualidade ambiental em 

padrões aceitáveis para uso múltiplos 

(irrigação, dessedentação animal e lazer 

de contato primário); 

• Garantir a manutenção das funções 

ecossistêmicas do canal; 

Monitoramento da água 

superficial, sedimento e biota 

aquática 

Barramento 

provisírio no canal de 

ligação entre a lagoa 

Juparanã e o rio 

Doce (Rio Pequeno) 

• Manter a qualidade da água e 

sedimento dentro da lagoa e Rio 

Pequeno para manter suas funções 

ecológicas e usos múltiplos; 

• Evitar elevação do nível d’água da 

lagoa acima dos níveis históricos 

máximos; 

• Garantir a qualidade da água no rio 

Remoção mecânica do 

barramento e monitoramento 
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Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

Pequeno no ponto de captação de água 

do SAAE; 

Barramento 

provisório no canal 

de ligação entre a 

lagoa Nova e o rio 

Doce (Rio Bananal) 

• Manter a qualidade da água e 

sedimento dentro da lagoa e Rio 

Bananal para manter suas funções 

ecológicas e usos múltiplos; 

• Evitar elevação do nível d’água da 

lagoa acima dos níveis históricos 

máximos; 

• Garantir a qualidade da água na lagoa 

no ponto de captação de água 

(alternativo) do SAAE 

OBS: Processo de Tomada de 

Decisão inconclusivo 

 

• Trecho 17 

Tabela PG023: Anexo I-9: Impactos e Objetivos Específicos por Contexto no Trecho – Lagoas no Espírito Santo (Fonte: Jacobs, 

2018h) 

Contexto Objetivos Específicos Alternativa de manejo 

selecionada 

C5. Depósitos Sobre 

Região Costeira – 

Leito Marinho 

• Minimizar potencial alteração da 

qualidade da 

água; 

• Minimizar potencial de ressuspensão 

de sedimentos; 

• Restabelecimento da comunidade 

bentônica. 

Monitoramento da qualidade da 

água, sedimento e biota aquática 
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PG023: ANEXO II - MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR (FEVEREIRO/2016 A 

DEZEMBRO/2018) 

Desde 2016, duas estações automáticas (Centro e Volta da Capela) monitoram os parâmetros de partículas 

totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (PM10), partículas respiráveis (PM2,5) e condições meteorológicas 

em Barra Longa-MG. No final de 2018, a Fundação Renova instalou uma estação automática em Gesteira e outra 

em Paracatu, ambas monitoram partículas inaláveis (PM10). 

• Estação Centro (Barra Longa) 

Considerando o padrão de qualidade do ar final (PF) estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018, a 

estação automática Centro (Barra Longa) registrou média anual de concentração partículas inaláveis no ar (PM10) 

acima do limite em 2016, 2017 e a média diária superou o limite estabelecido 40 vezes em 2016, 3 vezes em 

2017 e 1 vez em 2018 (Gráficos Anexo II-1, 3 e 5 e Tabela Anexo II-1). A mesma estação registrou média de 24 

horas de concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS) acima do limite em dez dias em 2016 (Gráficos 

Anexo II-2, Anexo II-4 e Anexo II-6 e Tabela Anexo II-1). 

Tabela Anexo II-1: Monitoramento da qualidade do ar na estação Centro no município de Barra Longa (Dados coletados e 

fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018) 

Barra Longa - Centro 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima 

do limite diário B 

Média Geométrica 

Anual (MGA)C 

Médias 24h acima 

do limite diário D 

2016 33 µg/m³ 40 60 µg/m³ 10 

2017 26 µg/m³ 3 48 µg/m³ 0 

2018 26 µg/m³ 1 43 µg/m³ 0 

Legenda: 

 Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 491/2018 

Limites Resolução CONAMA nº 491/2018 para padrão de qualidade do ar final - PF 

(valores guia definidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2005): 

A- PM10: Média aritmética anual (MAA)<20 µg/m³ 

B- PM10: Média 24h<50 µg/m³ 

C- PTS: Média Geométrica Anual<80 µg/m³ 

D- PTS: Média 24h <240 µg/m³ 

 

Gráfico Anexo II-1: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Centro no município de 

Barra Longa em 2016 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 

491/2018). 
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Gráfico Anexo II-2: Monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) média de 24 horas na estação Centro no 

município de Barra Longa em 2016 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 

 

 

Gráfico Anexo II-3: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Centro no município de 

Barra Longa em 2017 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 

491/2018). 
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Gráfico Anexo II-4: Monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) média de 24 horas na estação Centro no 

município de Barra Longa em 2017 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 

 

 

 

Gráfico Anexo II-5: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Centro no município de 

Barra Longa em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 

491/2018). 

 

 

Gráfico Anexo II-6: Monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) média de 24 horas na estação Centro no 

município de Barra Longa em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 
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• Estação Volta da Capela (Barra Longa) 

Considerando o padrão de qualidade do ar final (PF) estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018, a 

estação automática Volta da Capela (Barra Longa) registrou média anual de concentração partículas inaláveis no 

ar (PM10) acima do limite em 2017 e a média diária superou o limite estabelecido 4 vezes em 2017 (Gráficos 

Anexo II-7 e Anexo II-9 e Tabela Anexo II-2). A mesma estação registrou média de 24 horas de concentração 

de Partículas Totais em Suspensão (PTS) acima do limite em dez dias em 2016 (Gráficos Anexo II-8 e Anexo II-

10 e Tabela Anexo II-2). 
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Tabela Anexo II-2: Monitoramento da qualidade do ar na estação Volta da Capela no município de Barra Longa (Dados 

coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018) 

Barra Longa – Volta da Capela 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima 

do limite diário B 

Média Geométrica 

Anual (MGA)C 

Médias 24h acima 

do limite diário D 

2017 27 µg/m³ 4 40 µg/m³ 0 

2018 18 µg/m³ 0 26 µg/m³ 0 

Legenda: 

 Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 491/2018 

Limites Resolução CONAMA nº 491/2018 para padrão de qualidade do ar final - PF 

(valores guia definidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2005): 

A- PM10: Média aritmética anual (MAA)<20 µg/m³ 

B- PM10: Média 24h<50 µg/m³ 

C- PTS: Média Geométrica Anual<80 µg/m³ 

D- PTS: Média 24h <240 µg/m³ 

 

Gráfico Anexo II-7: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Volta da Capela no 

município de Barra Longa em 2017 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 
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Gráfico Anexo II-8: Monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) média de 24 horas na estação Volta da Capela 

no município de Barra Longa em 2017 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 

 

 

Gráfico Anexo II-9: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Volta da Capela no 

município de Barra Longa em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 

 

 

Gráfico Anexo II-10: Monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) média de 24 horas na estação Volta da Capela 

no município de Barra Longa em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com 

CONAMA 491/2018). 
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• Estação Volta da Gesteira (Barra Longa) 

Considerando o padrão de qualidade do ar final (PF) estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018, a 

estação automática Gesteira (Barra Longa) registrou média anual e todas as médias diárias de concentração 

partículas inaláveis no ar (PM10) dentro dos limites legais (Gráficos A2-11 e Tabela A2-3). 

Tabela A2-3: Monitoramento da qualidade do ar na estação Gesteira no município de Barra Longa (Dados coletados e 

fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018) 

Barra Longa – Gesteira 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima 

do limite diário B 

2018 18 µg/m³ 0 

Legenda: 

 Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 491/2018 

Limites Resolução CONAMA nº 491/2018 para padrão de qualidade do ar final - PF 

(valores guia definidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2005): 

A- PM10: Média aritmética anual (MAA)<20 µg/m³ 

B- PM10: Média 24h<50 µg/m³ 

C- PTS: Média Geométrica Anual<80 µg/m³ 

D- PTS: Média 24h <240 µg/m³ 

 

Gráfico Anexo II-11: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Gesteira no município de 

Barra Longa em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 

491/2018). 
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• Estação Volta da Paracatu (Mariana) 

Considerando o padrão de qualidade do ar final (PF) estabelecidos pela Resolução CONAMA 491/2018, a 

estação automática Paracatu (Mariana) registrou média anual de concentração partículas inaláveis no ar (PM10) 

dentro dos limites legais, porém houve 4 registros de médias diárias de PM10 acima do limite legal (Gráficos A2-

12 e Tabela A2-4). 

 

 

 

 

Tabela Anexo II-4: Monitoramento da qualidade do ar na estação Paracatu no município de Mariana (Dados coletados e 

fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 491/2018) 

Mariana – Paracatu 

Ano 

Partículas Inaláveis (PM10) 

Média aritmética 

anual (MAA)A 

Médias 24h acima 

do limite diário B 

2018 20 µg/m³ 4 

Legenda: 

 Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 491/2018 

Limites Resolução CONAMA nº 491/2018 para padrão de qualidade do ar final - PF 

(valores guia definidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2005): 

A- PM10: Média aritmética anual (MAA)<20 µg/m³ 

B- PM10: Média 24h<50 µg/m³ 

C- PTS: Média Geométrica Anual<80 µg/m³ 

D- PTS: Média 24h <240 µg/m³ 

 

Gráfico Anexo II-12: Monitoramento de Partículas Inaláveis (PM10) média de 24 horas na estação Paracatu no município de 

Mariana em 2018 (Dados coletados e fornecidos pela Fundação Renova – Avaliação de conformidade com CONAMA 

491/2018). 
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PG008: ANEXO I - Restrições ambientais gleba Lavoura – NOVA BENTO RODRIGUES; 
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PG008: ANEXO II - Projeto urbanístico de Bento Rodrigues – Lotes com inadequações ambientais; 
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PG008: ANEXO III - Restrições ambientais gleba Lucila– PARACATU DE BAIXO; 
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PG008: ANEXO IV - Linha do tempo – PG008 – Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira; 
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PG008: ANEXO V - Plano de Ação para mitigação dos problemas do reassentamento de Bento 

Rodrigues 

1. Plano de Ação 

O Plano de Ação para mitigar os problemas encontrados no Reassentamento de Bento Rodrigues concentra-se 

em três setores do loteamento na gleba Lavoura: 

1. Setor 1 - talvegue principal onde está sendo executado o denominado “dreno de talvegue”; 

2. Setor 2 (2a e 2b) - Quadra E, onde há concentração de processos erosivos; 

3. Setor 3 – talvegue secundário. 

A imagem a seguir indica a localização destas áreas no projeto do reassentamento: 

 

Figura 01: Áreas non aedificandi não reconhecidas no projeto (1 e 3) e trechos com erosão (2a e 2b) 

1.1 SETOR 1 - TALVEGUE PRINCIPAL COM DISPOSITIVO DE DRENAGEM PROFUNDA (DRENO 

DE TALVEGUE) 

Trata-se de uma área onde há a concentração de fluxo das águas pluviais, indicada pela interseção de dois planos 

de vertentes de encostas, tendo sido verificada a presença de olhos d’água. Segundo a Lei Federal 6.766/79, as 

linhas de talvegues devem ser identificadas como áreas “non aedificandi” com largura de 15,00 para cada lado. 

Por outro lado, também poderiam ser enquadradas como Áreas de Preservação Permanente, conforme 

estabelecido no Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). No caso do loteamento da gleba Lavoura, estas 

áreas não foram assim reconhecidas e foram parceladas na forma de lotes privados e institucionais. 

A partir de agosto/2018, nos primeiros meses da obra, identificou-se a ocorrência de nascente em local diferente 

daquele licenciado. Com isso, a Fundação Renova optou pela construção do denominado “dreno de talvegue”, 

que consiste em na instalação de um dispositivo de drenagem profunda na forma de canal em “V”, com base de 

brita nº 3 e coberta por manta geotêxtil (bidim). O dreno profundo possui dimensão de 1,00x1,00m e se localiza 

a 3,00m de profundidade do nível de implantação dos lotes, onde serão construídas as casas. 

Esta situação é extremamente delicada, uma vez que estes locais são inadequados para implantação de 

edificações devido à susceptibilidade a processos erosivos (declividades elevadas do terreno), assim como 

possíveis deslizamentos. Soma-se a isso o fato de as casas poderem estar construídas sobre o dreno de talvegue, 

o que pode comprometer as fundações das edificações. 

Recomenda-se que os seguintes lotes sejam suprimidos, com implantação de praças, de domínio 

privado, pertencente à toda comunidade e relocação destas moradias no loteamento: 
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 Quadra E: lote 309 
 Quadra I: lotes 149, 243 e 125; 

 Quadra M: lote 247. 

 

 

Figura 02: SETOR 1 - Lotes a serem suprimidos (309, 149, 243, 125 e 247), devido à instalação do dreno de talvegue. 

As imagens a seguir mostram a área onde o dreno de talvegue está sendo executado (Figuras 03 e 04). 

   

Figuras 03 e 04: Área onde está sendo executado o dreno de talvegue. Data das imagens: 24/04/2019. 
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1.2 SETOR 2 (2a E 2b)- ÁREA COM CONCENTRAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS – QUADRA 

E 

Nas vistorias realizadas periodicamente pela Ramboll, nos últimos 8 meses, observa-se a ocorrência de processos 

erosivos (sulcos, ravinas e início de voçorocas) em alguns pontos da gleba, principalmente ao longo da Quadra 

E, que vêm se intensificando com os altos índices pluviométricos dos últimos meses (Figura 7). Estes processos 

assumem um nível de criticidade pela presença de solos saprolíticos, resultantes da decomposição da rocha 

matriz pela ação de intempéries. 

Os casos mais críticos, são os trechos onde se encontram os lotes 83, 233, 81, 75, 213, 305 e 4 – SETOR 2a 

(Figuras 05, 06 e 07), e o Lote Institucional 01 (reservatório elevado de água), lotes 19, 52, 109 e 107 – 

SETOR 2b (Figuras 08 e 09), ambos na Quadra E. 

 

 

Figura 05: SETOR 2a – Trechos com erosões (lotes 83, 233, 81, 75, 213, 305 e 4). 
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Figuras 06 e 07: SETOR 2a – Erosões identificadas no Lotes 83, 233, 81, 75, 213, 305 e 4. Data das imagens: 24/04/2019. 

 

 

 

Figura 08: SETOR 2b – Trechos com erosões (lotes 19, 52, lote institucional 01, 109 e 107). 

 

 

 

 

Figura 09: SETOR 2b – Erosão identificada no Lote Institucional 1 e lotes adjacentes (19, 52, 109 e 107). Data da imagem: 

24/04/2019. 

Com isso, recomenda-se que sejam apresentadas as soluções técnicas para contenção e estabilização 

dos processos erosivos na Quadra E, a saber: 

 Lote institucional 01; 

 Lotes 19, 52, 109, 107, 83, 233, 81, 75, 213, 305 e 4. 

Após a análise destas soluções técnicas, será verificada a pertinência da manutenção dos lotes nesta condição. 
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1.3 SETOR 3 – TALVEGUE SECUNDÁRIO 

Outra área de talvegue com extensão considerável, não foi reconhecida nos projetos aprovados e nos 

licenciamentos urbanístico e ambiental, está localizada no trecho compreendido entre o lote 244 da Quadra J e 

o lote 247 da Quadra M, conforme a Figura 10 a seguir: 

 

 

 

Figura 10: SETOR 3 – Área de talvegue (lotes 19, 52, lote institucional 01, 109 e 107). 

Embora não esteja prevista a construção de uma drenagem profunda/dreno de talvegue para esta 

área e por se tratar de um local onde também há concentração dos fluxos das águas pluviais, 

recomendamos que sejam indicadas as soluções técnicas de engenharia e que sejam apresentados 

os projetos arquitetônicos das edificações dos lotes 310, 210 e 200 (Quadra I)  e do lote 244 (Quadra 

J), para posterior decisão a respeito da situação destes lotes. 
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Escala numérica: 1:4.500

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
*Fundação Renova / J+T; Projeto Urbanístico, Novo

Subdistrito de Bento Rodrigues, 1:2.000, 27/07/2018. 
**A análise clinográfica foi realizada sobre modelo digital de

elevação (MDT) gerado com base nas curvas de nível a
cada 1 metro, com respectivos valores de cota altimétrica,

apresentadas na planta do Projeto Urbanístico do novo
subdistrito de Bento Rodrigues, 1:2.000, 27/07/2018. 
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Escala gráfica
Escala numérica: 1:8.000

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum horizontal: SIRGAS-2000

Fundação Renova / J+T; Projeto Conceitual - Projeto Urbanístico,
Geométrico e Terraplenagem de Paracatu de Baixo - SE 08066.

Estudo Urbanístico - Arquitetura e Urbanismo. Planta Geral - Opção 2.
Escala 1:4.000, Planta N030600-A-100550, Revisão 16, 08/10/2018.

*A análise clinográfica foi realizada sobre modelo digital de
elevação (MDT) gerado com base nas curvas de nível a

cada 1 metro, com respectivos valores de cota altimétrica,
apresentadas no Projeto Urbanístico de 08/10/2018 (Rev. 16)

Lei Federal 6.766/79 e Decreto Estadual 44.646/07.
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