
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 26

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
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PG 26 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

OBJETIVO RESUMIDO:
Melhorar a qualidade ambiental dos mananciais para captação de água daqueles municípios que tiveram seu 
abastecimento comprometido em função do desastre, a fim de que sejam meios de captação alternativos 
ao rio Doce. Para tanto, deve recuperar, por meio de revegetação, Áreas de Preservação Permanente (APP) 
degradadas do rio Doce e de rios tributários. A área prevista para recuperação é de 40.000 hectares.

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

100%
CONCLUÍDA

Apesar do estudo de definição das áreas prioritárias estar concluído, 
a Fundação Renova deve garantir o engajamento e a mobilização de 
proprietários, uma vez que, sem a adesão dos mesmos, o programa não 
pode avançar.

Abaixo encontram-se indicadas as áreas prioritárias definidas para restauração florestal, contemplando 
mananciais alternativos ao Rio Doce,. áreas de assentamentos rurais da reforma agrária e Terra Indígena 
Krenak (Município de Resplendor/MG), totalizando 40.000 hectares.

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)

Orçamento Gasto

R$ 1,247 BilhãoOrçamento Total Planejado

R$ 16,6 Milhões
1%

ORÇAMENTO

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido no prazo de 10 anos, a partir de 
2016, com finalização das atividades em 2026. Contudo, em setembro de 2019, a Fundação 
Renova apresentou novo cronograma indicando extensão do prazo em 8 anos, com término 
previsto para 2034.

CRONOGRAMA

CERCAMENTO

Dos 40.000 hectares previstos para recuperação, segundo os dados fornecidos pela Fundação 
Renova, até setembro de 2019 somente 1,8% se encontrava cercada, totalizando 721 hectares. 

PLANTIO E MONITORAMENTO

É indicado, pela Fundação Renova, que até setembro de 2019 o plantio e, consequentemente, 
o monitoramento não havia sido iniciado em nenhuma das áreas incorporadas ao programa. 
É importante destacar que este programa não possui metas intermediárias de atendimento, com 
prazos parciais (mensais ou anuais).
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CERCADO

1,8% 721 hectares dos 
40.000 hectares previstos

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:
Encontra-se estruturado nas seguintes fases:



Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12° Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

WWW.RAMBOLL.COM

Propriedade cercada

PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

A Fundação Renova indica que, para os proprietários que aderiram ao programa, o pagamento 
dos serviços ambientais não havia sido realizado até setembro de 2019. Os pagamentos estão 
previstos para ocorrer em novembro de 2019.  


