


Relatório mensal – Comitê interfederativo  
Termo de transação e ajustamento de conduta 

Agosto de 2016 



ESTRUTURA DO ACORDO 

Programas socioeconômicos 



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

Orçamento (R$MM) Total: 45,9              Realizado: 10,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30) nov-15 out-19

      Metas do Programa dez-16 set-17

         Cláusula 19 - Término do cadastramento dos impactados (Cadastramento socioeconômico definitivo) dez-16 dez-16

         Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados mar-17 mar-17

         Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo abr-17 abr-17

         Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo set-17 set-17

      Definição do Programa jun-16 set-16

      Execução do Programa nov-15 jun-19

         PF0059 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas nov-15 set-17

            Execução do Projeto 20,0% nov-15 jul-17

               Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial) nov-15 jul-16

               Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo) jun-16 dez-16

               Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados ago-16 mar-17

               Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo out-16 abr-17

               Elaboração de relatório de impacto socioeconomico a partir de analise de indicadores do cadastro socioeconomico e identificação de danos dos impactados. jan-17 jul-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 set-17

         Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados jan-17 jun-19

            Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados jan-17 jun-19

         Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas jun-17 jun-19

            Monitoramento socioeconômico dos municípios jun-17 jun-19

            Estudos de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares jun-17 jun-19

      Encerramento do Programa jun-19 out-19



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS 

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):  

• Follow up das ações realizadas e retorno da CT sobre o banco de dados emergencial integrado apresentado, 

relato da visita em Barra Longa e cronograma/prazo de execução. 

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa: 

• Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa 

(Gesteira, Sede e Barretos) com base no cadastro emergencial; 

• Reunião de diálogo sobre o cadastro integrado em Barra Longa. 

Rio Doce à Linhares e Aracruz:  

• Mobilização da equipe Synergia para as frentes de trabalho no Rio Doce; 

• Treinamento dos entrevistadores de campo; 

• Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa. 

Base de dados e Documentação: 

• Análise técnica de consistência do cadastro emergencial do Rio Doce; 

• Realização do DE/PARA do banco emergencial do Rio Doce com base no formulário integrado; 

• Checklist para atendimento as solicitações de cadastro realizadas pelos Canais de Relacionamento. 



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Reunião com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):  

• Setembro (à confirmar 5ª reunião), 31 de outubro (6ª reunião), 03 de novembro (7ª reunião) e 02 de dezembro 

(8ª reunião), previstos. 

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa: 

• Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa 

(Sede e Barretos) com base no cadastro emergencial; 

• Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa 

(Gesteira, Sede e Barretos) com base no checklist para atendimento as solicitações de cadastro realizadas 

pelos Canais de Relacionamento; 

• Entrega do formulário de cadastro para os impactados para revisão e validação; 

• Previsão de início da apresentação do Programa para as comunidade após a mobilização da assessoria 

técnica (última semana de setembro). 

Rio Doce à Linhares e Aracruz:  

• Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa; 

• Inicio da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos. 

Base de dados e Documentação: 

• Consistência do banco de dados do cadastro emergencial de Barra Longa e Rio Doce. 



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016 

LOCAIS FAMÍLIAS PESSOAS 

Mariana e Barra Longa 942 2.810 

Rio Doce 7.573 26.804 

TOTAL 8.515 29.614 

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 05/09/16 

MUNICÍPIO DE BARRA LONGA 

FASE DESCRIÇÃO 
CADASTROS 

PREVISTOS * 

CADASTRO 

REAL ** 

REALIZA

DOS 

SEM 

FASE 2 

RECUS

AS 

AUSEN

TES 
À REALIZAR 

1 Agendamentos 434 487 455 0 3 20 9*** 

1 Cadastro Socioeconômico 434 487 455 0 3 20 9*** 

1 Agendamentos 434 487 199 17 2 8 261 

2 Cadastro Físico 434 487 148 17 2 8 312 

* Cadastros conforme lista do SGS. / ** Cadastros conforme a lista de propriedades, pode sofrer alteração no decorrer do levantamento./ *** Não localizados 



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

Plantão de cadastro socioeconômico em 

Barra Longa, 01/08/16 
Plantão de cadastro socioeconômico em 

Barra Longa, 01/08/16 

Plantão de cadastro socioeconômico em 

Barra Longa 

Plantão de cadastro socioeconômico em 

Barra Longa 



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS 

Orçamento (R$MM) Total: 388,8              Realizado: 11 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38) dez-15 jan-20

      Metas do Programa jun-17 jul-17

         Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001) jun-17 jun-17

         Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001) jul-17 jul-17

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa dez-15 out-19

         Ações Emergenciais dez-15 jan-17

            Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS dez-15 jan-17

         PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS mar-16 out-17

            Execução do Projeto 32,0% mai-16 jul-17

               Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares mai-16 out-16

               Implantar Centros de Negociação - Demais áreas out-16 jan-17

               Realizar a Etapa de Negociação Coordenada out-16 jun-17

               Efetuar os Pagamentos de Indenizações out-16 jul-17

            Encerramento do Projeto jul-17 out-17

         Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes jul-17 out-19

            Execução dos Eventuais Atendimentos Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações jul-17 out-19

      Encerramento do Programa out-19 jan-20



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizadas reuniões de construção da matriz de danos junto a representantes da 

população impactada no ES e MG; 

• Apresentado programa para as prefeituras, poder judiciário e defensoria das cidades 

pertencentes a primeira fase do programa; 

• Realizadas rodadas internas de avaliação e aprovação dos danos sugeridos pela 

população impactada; 

• Validada a logística dos escritórios da fase 1 na CTOS; 

• Concluído as obras de adequação de infraestrutura dos escritórios, fase 1, Linhares, 

Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce; 

• Realizado processo seletivo interno do PIM; 

• Aquisição e entrega dos móveis dos escritórios da fase 1; 

• Mapeado os imóveis para fase 2 dos escritórios de mediação; 

• Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios; 

• Implantação do módulo de agendamento DMA – SGS; 

• Realizado treinamento com a equipe de comunicação sobre agendamento DMA; 

• Desenvolvimento do módulo indenizatório DMA - SGS 

• Validado internamente o protocolo de elegibilidade para adesão ao PIM. 

• Realizar reuniões devolutivas com a população impactada e o poder 

público sobre o formato final do programa após sugestões coletadas e 

avaliadas; 

• Executar plano de comunicação para início da operação dos 

escritórios; 

• Validar internamente e junto a CTOS  a logística escritórios da fase 2; 

• Finalizar obras de infraestrutura no escritório de Mariana; 

• Finalizar mapeamento de interfaces do programa com demais 

programas do acordo; 

• Elaborar interface entre PIM e financeiro para os pagamentos das 

indenizações; 

• Realizar workshop de simulação do processo do PIM; 

• Homologar módulo indenizatório de DMA; 

• Finalizar desenvolvimento e homologar módulo indenizatório de DG; 

• Treinar equipes para abertura dos escritórios; 

RESULTADOS 

• Reunida documentação com todas as sugestões de danos a serem indenizados levantados junto aos grupos temáticos da população impactada; 

• Realizada atualização da matriz de danos com os prejuízos levantados junto à população impactada e considerados como procedentes; 

• Concluídas as obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce; 

• Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios; 

• Revisadas as especificações no módulo indenizatório DMA e DG; 

• Acompanhamento e suporte aos lançamentos de indenizações antecipadas no SGS; 



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS 

INDÍGENAS 
Orçamento (R$MM) Total: 61,7              Realizado: 6,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45) mar-16 jan-19

      Metas do Programa mar-16 ago-18

         Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak mar-16 mar-16

         Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado abr-16 abr-16

         Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak jul-16 jul-16

         Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo) ago-18 ago-18

         Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani mar-16 mar-16

         Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani mar-16 mar-16

         Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani jul-16 jul-16

         Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo) ago-18 ago-18

      Definição do Programa jul-16 out-18

      Execução do Programa mar-16 out-18

         PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak set-16 ago-18

            Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak nov-16 mai-18

            Encerramento do Projeto mai-18 ago-18

         Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir) out-18 out-18

         Processos de Apoio Emergencial mar-16 ago-18

            Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro ago-16 ago-18

            Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro mar-16 out-16

            Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro mar-16 nov-16

            Fornecimento Emergencial de Água - Krenak ago-16 mai-18

      Encerramento do Programa out-18 jan-19



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS 

INDÍGENAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Geral: 

• Apresentação da Fundação Renova à Funai e indígenas (Tupiniquim Guarani, 

Comboios e Krenak) 

• Apresentação à Funai da consultoria antropológica 

• Inicio do Programa de Qualidade  

Krenak: 

• Manutenção da ações de assistência emergencial 

• Manutenção das estradas para abastecimento de água 

• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova 

Comboios: 

• Repactuação das parcelas do acordo emergencial 

• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova 

Caieiras Velhas: 

• Diálogo com caciques e lideranças de pesca para pleito de aditivo para pescadores 

profissionais indígenas 

• Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy) 

• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova 

Geral 

• Manutenção das ações de assistência emergencial para indígenas 

• Manutenção auxilio financeiro 

• Manutenção monitoramento de água 

• Reunião para definição dos papeis e responsabilidades da Funai e 

Sesai e, Samarco/Fundação Renova. 

• Apresentação à Funai e Sesai do resultado das análise das águas 

dos rios e litoral marinho 

Krenak: 

• Manutenção das estradas para abastecimento de água 

Comboios: 

• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro 

• Identificação do potencial de contaminação no rio Comboios por 

meio do canal Caboclo Bernardo 

Caieiras Velhas 

• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro 

RESULTADOS 

• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R$7.092) por família a 126 famílias, 

disponibilização de R$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água 

• Tupiniquim(TI Comboios): Auxilio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias 

• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R$ 662.942,70, 

depositado em uma conta vinculada à associação indígena.  



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS 
Orçamento (R$MM) Total: 0,5              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53) ago-16 jun-18

      Metas do Programa set-16 mar-18

         Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão) set-16 set-16

         Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas dez-16 dez-16

         Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo) mar-18 mar-18

         Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo) mar-18 mar-18

      Definição do Programa ago-16 mar-18

      Execução do Programa (a definir) mar-18 mar-18

      Encerramento do Programa mar-18 jun-18



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS 

Estudo vila de Santa Efigênia 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Protocolo em 5 de Agosto de oficio junto à 

Fundação Cultural Palmares e junto ao próprio 

Comitê Interfederativo, com o registro da 

solicitação de revisão do Termo de Referência 

para estudo da comunidade Quilombola Vila 

de Santa Efigênia e adjacências. 

• Realização de reunião junto à FCP para 

revisão do Termo de Referência. 

• Liberação do TR revisado. 

RESULTADOS 

• Liberação do Termo de Referência pela FCP (18 de maio) 

• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de 

Referência expedido.  

• Protocolo do pedido formal de revisão do TR junto à FCP e CIF (5 de Agosto) 



PROTEÇÃO SOCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 38,6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58) abr-16 jun-19

      Metas do Programa abr-16 abr-19

         Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social abr-16 abr-16

         Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social abr-19 abr-19

      Definição do Programa set-16 jul-17

      Execução do Programa abr-16 abr-19

         Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social abr-16 jul-17

            Execução de ações socioassistenciais emergenciais abr-16 jul-17

         Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir) jul-17 abr-19

      Encerramento do Programa abr-19 jun-19



PROTEÇÃO SOCIAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Atendimento às famílias impactadas(Bento e Paracatu) 

• visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais 

• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e 

assistência social (CREAS e Conselho Tutelar) 

• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos 

e professores) 

•  Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida 

• Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do 

CRAS. 

• Reunião de discussão estudo técnico do MPMG sobre 

atendimentos psicossociais 

• Concluir discussão de Parâmetros 

Mínimos de Atendimento Psicossocial 

• Elaborar TR contratação de consultoria 

para proteção social 

• Manter atendimentos às famílias 

impactadas 

RESULTADOS 

• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social 

Básica(CRAS) e encaminhamento para Proteção Especial(CREAS) – quando for o caso  

• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial  

• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território 



DIÁLOGO SOCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 224,5              Realizado: 8,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72) nov-15 dez-30

      Metas do Programa dez-16 abr-17

         Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO dez-16 dez-16

         Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria abr-17 abr-17

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 dez-30

         Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social nov-15 abr-17

            Processo emergencial de comunicação institucional dez-15 dez-16

            Processo emergencial de participação e diálogo nov-15 mar-17

            Processo emergencial de canais de relacionamento nov-15 mar-17

            Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO nov-15 abr-17

         PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO ago-16 jul-17

            Diagnóstico do processo emergencial existente de ouvidoria ago-16 set-16

            Implantação e adequação do processo de ouvidoria set-16 abr-17

            Encerramento do Projeto abr-17 jul-17

         Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social dez-16 dez-30

            Processo de comunicação institucional dez-16 dez-30

            Processo de participação e diálogo mar-17 dez-30

            Processo de canais de relacionamento mar-17 dez-30

            Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO abr-17 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30



DIÁLOGO SOCIAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Trecho I: 4 municípios  (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do 

Escavaldo e Rio Doce): 48 reuniões 1299 participantes) 

• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce: 

40 reuniões (1708 participantes) 

• Monitoramento de famílias impactadas na região de Mariana e 

Barra Longa 

• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders 

• Mediação de conflitos 

• Continuidade da adaptação do plano de 

Relacionamento com comunidades para o 

momento de transição 

• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos 

territórios  impactados 

• Manutenção do Mapeamento/Monitoramento 

stakeholders locais 

• Mediação de conflitos 

RESULTADOS 

• Estabelecimento e continuidade de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem 

a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.  

• Trecho I, II e III: aprofundamento e debates de temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006, 007, 008, 011, 

012, 013, 014, 017, 032. 

• Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Presidente e Diretor em 

reuniões de Diálogo no território de Mariana 

• Acumulado de reuniões: 

316 com 10.026 participantes no trecho I* 

207 com 9.255 participantes nos trecho II e III 

 
*Os dados acumulados sofreram atualização considerando atualização de dados de fóruns não contabilizados anteriormente 



DIÁLOGO SOCIAL 

Reunião com comunidade de Barra Longa 

Discussões sobre  

Reunião com comunidade de Mariana, 

discussão sobre marcos do reassentamento 

e aprovação de assessoria técnica. 

Reunião com lideranças de Mariana com 

presença de Presidência e Diretoria  da 

Fundação Renova. 

Reunião para 

apresentação do 

Programa de 

Levantamento e Cadastro 

Integrado dos Impactados  

Reunião para 

construção de lista de 

Danos com o 

produtores rurais de 

Periquito, Naque e 

Cachoeira Escura 

(Belo Oriente) 



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 

Orçamento (R$MM) Total: 16,4              Realizado: 12 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75) nov-15 jul-19

      Metas do Programa mai-19 mai-19

         Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais mai-19 mai-19

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 mai-19

         Processo de Assistência aos Animais (incluindo Ações Emergenciais) nov-15 mai-19

            Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção nov-15 mai-19

      Encerramento do Programa mai-19 jul-19



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Vistas de pós adoção  

• Participação em Evento de Adoção de Animais em Juiz 

de Fora - MG 

• Conclusão de adaptações de infraestrutura CATA 

• Visita de Veterinários da Comissão Extraordinária de 

Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa de MG 

• Resgaste de animal em Bento Rodrigues 

• Vacinação e vermifugação de animais 

• Liberação do isolamento de animais pelo IMA na 

Fazenda Bom Retiro 

• Devolução de animais de pequeno porte aos tutores 

• Atendimentos de animais em campo 

• Paralização do processo de compra de animais de 

grande porte por solicitação do Ministério Público da 2ª 

Promotoria da Comarca de Mariana. 

• Retomada da negociação de compra dos animais de 

grande porte junto a equipe de assessoria técnica dos 

proprietários rurais 

• Acompanhamento de pós adoção 

• Participação de evento de adoção em Sete Lagoas/MG 

• Devolução animais de grande e pequeno porte aos 

proprietários 

• Extensão do contrato de locação da Fazenda Bom 

Retiro até Janeiro/17. 

• Relocação de animais da Faz. Sta. Tereza para Faz. 

Bom Retiro (Evitar óbitos de animais por intoxicação) 

 RESULTADOS 

• 73 visitas de acompanhamento do pós adoção 

• 16 adoções de animais de pequeno porte 

• Capacidade atual do CATA é de 120 cães e 20 gatos 

• 9 animais devolvidos aos seus responsáveis 

• 1 animal resgatado 

• 342 animais sob guarda do programa 



RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

Orçamento (R$MM) Total: 322,5              Realizado: 13,9 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78) nov-15 mar-22

      Metas do Programa mar-19 jun-19

         Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas mar-19 mar-19

         Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas) jun-19 jun-19

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 mar-22

         PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues nov-15 jun-19

            Definição do Escopo 8,5% mai-16 ago-17

            Planejamento da Execução jan-17 dez-17

            Execução do Projeto jul-17 mar-19

            Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas mar-19 jun-19

         PF0047 - Reconstrução de Paracatú de Baixo nov-15 mai-19

            Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 80,0% nov-15 ago-16

            Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas ago-16 ago-17

            Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas abr-17 fev-18

            Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas fev-18 mar-19

            Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas mar-19 mai-19

         PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira jun-16 abr-18

            Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 8,4% jun-16 mar-17

            Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas jan-17 jul-17

            Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas set-17 jan-18

            Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas jan-18 abr-18

         PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira fev-16 jan-17

            Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola fev-16 jul-16

            Execução das obras de reconstrução da escola 22,9% jul-16 out-16

            Encerramento do Projeto de reconstrução da escola out-16 jan-17



RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         Processos de Assessoramento de IMPACTADOS out-16 jul-17

            Processo de Aporte Financeiro para Assessoramento de IMPACTADOS out-16 jul-17

         Processo de disponibilização de moradia temporária das pessoas desalojadas nov-15 jun-19

            Disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas) nov-15 jun-19

            Disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas) nov-15 jun-19

            Disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas) nov-15 abr-18

         Processo de monitoramento do reassentamento após reconstrução das vilas jan-18 mar-22

            Acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas) mar-19 mar-22

            Acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas) mar-19 mar-22

            Acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas) jan-18 jan-21

      Encerramento do Programa dez-21 mar-22



RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Aprovado engajamento da CÁRITAS entre SAMARCO, 

MPMG e Comunidades, para assessoria técnica aos 

atingidos; 

• Elaboração do projeto urbanístico das casas e vila, bem 

como estudos do terreno, para Comunidade de Bento 

Rodrigues; 

• Articulação do prefeitura municipal de Mariana, para 

considerações e análise do projeto urbanístico de Bento 

Rodrigues (secretarias Obras, Meio Ambiente, 

Educação, SAAE, Promotoria do Municipal); 

• Concluídos estudos técnicos para definição de acesso 

às alternativas de terrenos de Paracatu de Baixo; 

• Concluído Levantamento de Expectativas para Casas e 

Vila para comunidade de Gesteira; 

• Construção da fundação e início da montagem das 

paredes em Concreto PVC da Escola de Gesteira. 

• Início da assessoria técnica da CÁRITAS; 

• Conclusão dos estudos do terreno e aprovação do 

projeto urbanístico das casas e vila, junto à 

Comunidade de Bento Rodrigues; 

• Votação para escolha do local para reassentamento 

dos atingidos de Paracatu de Baixo, e início do 

Levantamento de Expectativas e Estudos do Terreno; 

• Elaboração do projeto urbanístico das casas e vila, para 

Comunidade de Gesteira; 

• Conclusão da montagem do telhado da Escola de 

Gesteira. 

RESULTADOS 

• Presença de 95% das famílias no processo de Delimitação dos Terrenos da Comunidade de Paracatu de Baixo; 

• Presença de 88% das famílias na atividade de Levantamento de Expectativas de Gesteira. 



RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

Construção da escola de Gesteira 

Finalização da montagem e concretagem das placas de PVC 



RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 

Orçamento (R$MM) Total: 261,3              Realizado: 41,3 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81) nov-15 out-18

      Metas do Programa abr-18 abr-18

         Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do abr-18 abr-18

      Definição do Programa out-16 nov-16

      Execução do Programa nov-15 jul-18

         PF0014 - UHE Risoleta Neves – Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves) nov-15 jul-18

            Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das 

condições operacionais da UHE Risoleta Neves
30,2% nov-15 jun-17

            Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m jun-17 abr-18

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 0,0% abr-18 jul-18

      Encerramento do Programa jul-18 out-18



RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Aquisição da Fazenda Floresta e arrendada a 

faixa de servidão da tubulação; 

• Início da engenharia para disposição 

confinada no setor 4; 

• Início das atividades no Setor 8 (Velho 

Soberbo); 

• Volume acumulado de material removido 

superou o volume previsto para o período; 

• Duas dragas operando nos 400m; 

• Conclusão da 1ª etapa de dragagem (30m 

próximos ao barramento até a cota 308); 

• Conclusão dos serviços de cravação para os 

barramentos metálicos 

• Mobilização da empresa para execução dos 

barramentos metálicos; 

• Início do aterro para execução do barramento 

metálico B; 

• Início do dique do Velho Soberbo; 

• Contratação dos serviços para disposição 

encapsulada no Setor 4; 

• Conclusão da drenagem e vertedor provisório 

para disposição no Setor 5; 

• Conclusão das investigações na Fazenda 

Floresta; 

• Início da engenharia detalhada do dique 

intermediário da Fazenda Floresta; 

RESULTADOS 

• Dragagem de material para o Setor 4A 

• Alívio do barramento da UHE Risoleta Neves 



RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 

Mapa de referência 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 

IMPACTADAS 
Orçamento (R$MM) Total: 293,1              Realizado: 166,6 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88) nov-15 fev-19

      Metas do Programa mar-16 ago-18

         Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura mar-16 mar-16

         Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ago-18 ago-18

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 nov-18

         PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa (Ações Emergenciais) nov-15 nov-16

            Execução do Projeto 94,0% nov-15 ago-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) ago-16 nov-16

         PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa (Ações Emergenciais) nov-15 jun-17

            Execução do Projeto 65,0% nov-15 mar-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) mar-17 jun-17

         PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (Ações Emergenciais) jan-16 ago-16

            Execução do Projeto 100,0% jan-16 mai-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 100,0% mai-16 ago-16

         PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa (Ações Emergenciais) fev-16 nov-16

            Execução do Projeto 95,0% fev-16 ago-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) ago-16 nov-16

         PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP (Ações Emergenciais) jun-16 nov-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 54,0% jun-16 nov-16

         PF0037 - Reforma e Limpeza (Ações Emergenciais) jan-16 dez-16

            Execução do Projeto 99,0% jan-16 set-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set-16 dez-16

         PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados (Ações Emergenciais) nov-15 out-16

            Execução do Projeto 100,0% nov-15 jun-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 37,0% ago-16 out-16



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 

IMPACTADAS 
Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0042 - Reconstrução de pontes (Ações Emergenciais) nov-15 out-16

            Execução do Projeto 100,0% nov-15 jan-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 33,0% ago-16 out-16

         PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias (Ações Emergenciais) fev-16 out-16

            Execução do Projeto 100,0% fev-16 jun-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 32,0% ago-16 out-16

         PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos (Ações Emergenciais) fev-16 jan-17

            Execução do Projeto 85,0% fev-16 out-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) nov-16 jan-17

         PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço (Ações Emergenciais) nov-15 out-16

            Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço 100,0% nov-15 ago-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 35,0% ago-16 out-16

         PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais jul-16 nov-18

            Planejamento da Execução 79,0% jul-16 dez-16

            Execução do Projeto dez-16 ago-18

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) ago-18 nov-18

         PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados mai-16 abr-17

            Execução do Projeto 41,0% mai-16 jan-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan-17 abr-17

         PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio jan-16 mar-17

            Planejamento da Execução 100,0% jan-16 jun-16

            Execução do Projeto 43,0% mai-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo mar-16 abr-17

            Planejamento da Execução 100,0% mar-16 jun-16

            Execução do Projeto 30,0% ago-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan-17 abr-17



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 

IMPACTADAS 
Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira mar-16 mar-17

            Planejamento da Execução 100,0% mar-16 jul-16

            Execução do Projeto 22,0% abr-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira mar-16 out-17

            Planejamento da Execução 100,0% mar-16 jul-16

            Execução do Projeto 5,0% mai-16 jul-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição abr-16 mar-18

            Planejamento da Execução 80,0% abr-16 ago-16

            Execução do Projeto 5,0% ago-16 dez-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-17 mar-18

         PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa mar-16 mar-17

            Execução do Projeto 65,0% mar-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa jul-16 mar-17

            Planejamento da Execução 100,0% jul-16 jul-16

            Execução do Projeto 10,0% ago-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens fev-16 out-17

            Execução do Projeto 32,0% fev-16 jul-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1 jun-16 mar-17

            Execução do Projeto 28,0% jun-16 dez-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 

IMPACTADAS 
Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol jan-17 jan-18

            Avaliação de Alternativas jan-17 abr-17

            Definição do Escopo abr-17 mai-17

            Planejamento da Execução mai-17 jul-17

            Execução do Projeto jul-17 out-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-17 jan-18

         PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues ago-16 dez-17

            Definição do Escopo 92,0% ago-16 set-16

            Planejamento da Execução set-16 dez-16

            Execução do Projeto dez-16 set-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set-17 dez-17

         PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo ago-16 fev-18

            Avaliação de Alternativas 38,0% ago-16 nov-16

            Definição do Escopo nov-16 jan-17

            Planejamento da Execução jan-17 mar-17

            Execução do Projeto mar-17 nov-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) nov-17 fev-18

         PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2 jan-17 dez-17

            Planejamento da Execução jan-17 mar-17

            Execução do Projeto mar-17 set-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set-17 dez-17

         Processos de Manutenção de Obras mai-16 out-17

            Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental 23,0% mai-16 out-17

      Encerramento do Programa nov-18 fev-19



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Mariana 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Limpeza e reforma em 01 da fazenda de Mainart.  

• Realizado fórum semanal para definição de 

diretrizes junto a equipe do Socioeconômico e 

demais disciplinas sobre as reconstruções de 

propriedades rurais. 

• Planejamento de execução do projeto.  

 

 

• Continuidade do atendimento de novas demandas 

enviadas pelo Sistema de Manifestações - SGS. 

• Continuidade da reforma da Fazenda de Mainart. 

• Continuidade do processo de definição de diretrizes 

junto a equipe do Socioeconômico e demais 

disciplinas sobre as reconstruções de propriedades 

rurais (encontros semanais)  

RESULTADOS 

• Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Mariana 

Obra em andamento - MAINART 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Acessos/controle de erosão 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção e umectação das vias não 

pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa. 

• Execução da Fase 2 (3 und.) de abertura de 

acessos à sirenes 

• Realizado 16,6KM de recolhimento de madeira em 

Barra Longa - Trecho 1. 

• Realizado 4,4KM de recolhimento de madeira em 

Gesteira - Trecho 2 

• Recuperação de 0,3km de calçamento em Claudio 

Manuel. 

• Recuperação de 37,7KM lineares de asfalto. 

• Recuperação do calçamento em Campinas. 

• Recuperação de 3,5KM de asfalto do trecho de 

Monsenhor Horta x Águas Claras  

• Recolhimento de Madeira no trecho 2 Gesteira x 

Ponte do Bucão. (8KM lineares). 

• Manutenção de estradas não pavimentadas entre 

Ponte do Gama à Barra Longa. 

 

 

RESULTADOS 

• Avanço de 21KM lineares de recolhimento de madeira - 33%. 

• 100% da pavimentação asfáltica em Barra Longa e Acaiaca concluída. 

• 88% do calçamento de Cláudio Manoel recuperado. 

• Abertura de acessos para sirenes fase 2 - 100% concluídos. 

 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0040 

PF0154 – Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental 

 

Manutenção e aspersão nas vias não pavimentadas nos trechos de Ponte do Gama à Barra Longa.  



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0040 

PF0041 – Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência (2º Etapa).  

 

Finalizado a abertura de acessos às sirenes localizadas em Gesteira e Barra Longa.  

Fase 2 100% concluída. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0039 

PF0039 – Recuperação de estradas pavimentadas: Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta 

 

Recuperação de 37,7 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca, Monsenhor Horta e Águas Claras danificados em 

função do transito intenso de veículos. Recuperação de 88% do calçamento em Cláudio Manoel. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0150 

PF0150 - Recolhimento de Madeira 

 

Atividade de recolhimento de madeira e material orgânico que estão acumulados nas bordas do rio. 

Em execução em Gesteira. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0146 

PF0146 – RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

 

Está sendo realizado projetos de recuperações ambientais pela empresa Golder. 

Foi definido secções típicas e emitido projeto executivo por área onde é determinado a solução para implementação.  

Foram elaboradas 21 diferentes soluções Técnicas para regularização da calha, margem e controle dos processos erosivos. 

Em campo o ATO Golder irá selecionar a melhor solução. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0146 

PF0146 - Controle de erosão e dispositivos de drenagem 

 

O Projeto foi protocolado junto à Semad, estamos aguardando liberações dos orgãos 

competentes. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

PF0044 

PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos. 

Gesteira 

Recuperação de bordas do rio e enrocamentos para evitar que o rio cause erosões de taludes. Atividades paralisadas e 

aguardando liberação. 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Concluído a reforma de 6 casas em Barra Longa e 

Gesteira 

• Continuação das obras de reconstrução da Praça e 

da Avenida Beira Rio em Barra Longa 

• Reforma de 6 currais, 4 porteiras e 4 mata burros 

• Iniciado a reconstrução de mais 3 residências de um 

total de 12, em execução 5 reconstruções 

• Concluído o enrocamento com pedras na Praça 

Manoel Lino Mol 

• Reforma de 4 casas e 5 comércios em Barra Longa 

• Reforma de 3 currais, 5 porteiras e 5 mata burros 

em Barra Longa e Gesteira 

• Inicio da recuperação de pavimentação no Centro 

em Barra Longa 

• Reforma de mais 28 quintais, lotes e pomares 

• Inicio da reconstrução de mais 2 residências de um 

total de 12 

 

RESULTADOS 

• 40% do calçamento do Bairro Morro Vermelho recuperado em Barra Longa 

• 92 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira 

• 53 quintais finalizados em Barra Longa 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Reforma / reconstrução de Residências 

Últimas em 

execução  



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Reforma de currais 

Concluídos 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Reforma de quintais 

Concluídos / 

em execução 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Recuperação da pavimentação 

Em execução 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Reconstrução da Praça e Avenida Beira Rio 

Em execução 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 

Barra Longa 

Alteamento do campo dos Rodoviários – Parque de Exposição 

Em execução 



RECUPERAÇÃO ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 
Orçamento (R$MM) Total: 9,7              Realizado: 0,2 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 à 94) jan-16 mai-21

      Metas do Programa out-16 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira dez-16 dez-16

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu mar-19 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues mar-19 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa out-16 out-16

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa jan-16 mar-21

         PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira 0,0% ago-16 mar-17

            Planejamento da Execução 0,0% ago-16 out-16

            Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira out-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu jun-18 mai-19

            Planejamento da Execução jun-18 out-18

            Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu out-18 mar-19

            Encerramento do Projeto mar-19 mai-19

         PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues ago-18 mai-19

            Planejamento da Execução ago-18 dez-18

            Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues set-18 mar-19

            Encerramento do Projeto mar-19 mai-19

         PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa 0,0% jan-16 dez-16

            Encerramento do Projeto out-16 dez-16

         Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais 16,1% mar-16 mar-21

            Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio 16,1% mar-16 mar-21

      Encerramento do Programa mar-21 mai-21



RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Reuniões com a secretaria de Educação e 

diretora da Escola de Bento Rodrigues para 

avaliação conjunto da solicitação de mudança 

do local da escola. 

• Reuniões com a secretaria de Educação de 

Barra Longa para acompanhamento das 

atividades da escola infantil do município. 

• Acompanhamento das obras de melhoria para 

segundo turno da Escola de Paracatu. 

• Entrega de materiais e equipamentos 

solicitados pelas escolas de Bento Rodrigues 

e Paracatu. 

• Finalização das obras de melhorias do espaço 

para Escola Integral de Paracatu. 

• Reunião com professores, diretores, sec. 

educação e pais de alunos da E.M. Bento 

Rodrigues para avaliação da proposta de 

mudança do local da escola.  

RESULTADOS 

• 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e 

seguem o calendário regular de 2016 

• Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de 

Vasconcelos 

• Melhoria da acessibilidade nas escolas 

• Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Orçamento (R$MM) Total: 34,8              Realizado: 4,9 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 à 100) fev-16 out-22

      Metas do Programa jul-20 jul-20

         Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais jul-20 jul-20

      Definição do Programa mai-16 ago-17

      Execução do Programa fev-16 jul-22

         Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais fev-16 jul-17

            Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais 40,0% fev-16 jul-17

         Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (a definir) jul-17 jul-22

            Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais + 2 anos de jul-17 jul-22

      Encerramento do Programa jul-22 out-22



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realização de curadoria das peças sacras 

que encontram-se na reserva técnica da 

Samarco - Total de 250  peças inventariadas 

no mês; 

• Realização de reuniões com as comunidades 

de Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos 

bens imateriais; 

• Resgate de 250 peças realizadas por meio de 

prospecção, monitoramento e atividades no 

interior das igrejas; 

• 200  capacitações  técnicas aos diversos 

públicos. 

• Continuidade nas atividades de 

monitoramento das capelas de Bento, 

Paracatu e Gesteira; 

• Resgate superficial, capacitação técnica, no 

âmbito da temática arqueológica; 

•  Continuidade nas reuniões com as 

comunidades de Gesteira, Paracatu e Bento 

Rodrigues acerca dos bens imaterial. 

RESULTADOS 

• Coleta de aproximadamente 1806 peças sacras  

• 1395 capacitações no âmbito da temática arqueológica 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Paracatu 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Gesteira 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Bento Rodrigues 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Capacitações  técnicas realizadas  com os diversos públicos 



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Atividade de prospecção nas áreas impactadas 



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 

Orçamento (R$MM) Total: 18,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG013-R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105) abr-16 jun-22

      Metas do Programa mar-17 mar-22

         Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer mar-17 mar-17

         Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer mar-22 mar-22

      Definição do Programa set-16 mar-17

      Execução do Programa abr-16 mar-22

         Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer abr-16 mar-17

            Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIF) 16,0% abr-16 mar-17

         Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagnóstico) mar-17 mar-22

      Encerramento do Programa mar-22 jun-22



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Esclarecimentos de dúvidas dos concorrentes aos 

serviços de diagnóstico e inventário (09/08) 

• Recebimento das propostas de diagnóstico do 

impacto no turismo, cultura, esporte e lazer (17/08) 

• Análise e pontuação técnica das propostas (30/08) 

• Concessão de apoio a evento turístico em Regência 

(Mica Fubica), e sua realização, dada a vocação da 

Vila (19-22/08) 

• Recebimento e distribuição interna do relato do 

evento (24/08) 

• Concessão de apoio a evento turístico (Iron Biker 

2016) em Mariana em virtude do forte apelo do 

evento neste tema 

• Avaliação comercial das propostas 

• Definição de fornecedor(es) para os serviços 

de diagnóstico do impacto e potencialidades 

• Reunião inicial para alinhamentos e 

estabelecimentos de prioridades junto ao(s) 

fornecedor(es) selecionado(s) 

• Debates e conclusões sobre abordagens 

metodológicas 

• Início dos trabalhos em campo conforme 

metodologia e prioridade estabelecidas 

RESULTADOS 

• Habilitação técnica de potenciais empresas fornecedoras e recebimento das propostas comerciais 

• Movimentação da economia de Regência por meio do apoio a evento cultural turístico 

• Conclusão do processo de aprovação de evento Iron Biker com forte atrativo turístico para o município de Mariana 



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 



SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA 

Orçamento (R$MM) Total: 162,6              Realizado: 13,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG014-R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 106 à 112) nov-15 nov-25

      Metas do Programa mar-19 nov-25

         Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental mar-19 mar-19

         Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico nov-25 nov-25

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa 2,0% nov-15 nov-25

         Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS 27,0% nov-15 mar-19

            Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses) 27,0% nov-15 mar-19

         Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas 0,0% jun-16 nov-25

            Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemológico e sanitário (10 anos antes e após o jun-16 nov-25

      Encerramento do Programa ago-25 nov-25



SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Saúde/Ação Social Mariana: 

• Gestão dos planos acordados com a Secretaria de 

Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social; 

• Gerenciamento e tratativa do sistema SGS (Sistema de 

Gerenciamento de Stakeholders); 

Saúde Barra Longa: 

• Gestão das demandas acordadas com a Secretaria de 

Saúde e MP; 

• Resposta às manifestações no SGS; 

Estudo epidemiológico e toxicológico: 

• Evolução no desenvolvimento dos Termos de 

Referência (ToR) do Estudo com participação Samarco/ 

Vale/ BHPB; 

• Avaliação técnica e jurídica do Memorando de 

Entendimento (MoU) entre Fundação renova e Fiocruz; 

• Gerenciamento dos Planos de ação de saúde; 

• Assinatura do MoU e continuidade das discussões para 

estabelecimento da parceria institucional com a Fiocruz; 

• Apresentação do primeiro draft dos Termos de 

Referência (ToR) do Estudo Epidemiológico e 

Toxicológico; 

RESULTADOS 

• Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e 

de Saúde de Barra Longa. 

• 309 ações levantadas: 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). O avanço na conclusão das ações 

dependem da entrega da unidade provisória de saúde, postergada para dezembro/16. 



TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS 

Orçamento (R$MM) Total: 7,6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza dez-16 jan-18

      Metas do Programa out-17 out-17

         Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF out-17 out-17

      Definição do Programa 24,0% dez-16 out-17

      Execução do Programa (a definir) out-17 out-17

      Encerramento do Programa out-17 jan-18



TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Continuação da Fase de Definição (conclusão 

estimada para Mar/17). 

• Continuação da Fase de Definição (conclusão 

estimada para Mar/17). 

RESULTADOS 

• Realizada a 1ª reunião da Câmara Técnica. 



RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS 

Orçamento (R$MM) Total: 10,2              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123) mar-17 mai-20

      Metas do Programa abr-17 abr-17

         Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) abr-17 abr-17

      Definição do Programa mar-17 abr-17

      Execução do Programa mar-18 mar-20

      Encerramento do Programa mar-20 mai-20



RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção dos cartões de auxílio financeiro distribuídos 

para pescadores que perderam temporariamente suas 

fontes de renda. 

• Construção do Termo de Referência. 

• Foram feitas reuniões área socioambiental e jurídico para 

aprofundamento das demandas e riscos que interferem na 

modelagem do Programa e precisam ser considerados no 

desenho do TR 

• Finalização do TR 

• Avaliação das áreas (jurídico, 

socioambiental, meio ambiente, 

etc.). 

• Encaminhamento do TR à área 

de suprimentos para início de 

processo de contratação 

RESULTADOS 

• 4.785 cartões entregues para pescadores. 

• Finalizada discussão sobre os principais parâmetros a serem mapeados/pesquisados pela equipe 

de cadastro e que necessitam retorno ao campo. 



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

Orçamento (R$MM) Total: 125,5              Realizado: 6 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG017-R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128) nov-15 nov-22

      Metas do Programa out-17 ago-22

         Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo out-17 out-17

         Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem ago-20 ago-20

         Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades ago-22 ago-22

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 ago-22

         PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas abr-16 mai-17

            Execução do cercamento das demais propriedades afetadas 72,0% abr-16 fev-17

            Encerramento do Projeto 0,0% fev-17 mai-17

         PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) dez-15 jan-18

            Planejamento da Execução 100,0% dez-15 abr-16

            Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 43,0% jan-16 out-17

            Encerramento do Projeto out-17 jan-18

         PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a;b;i) jun-16 fev-20

            Planejamento da Execução 30,0% jun-16 fev-17

            Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais fev-17 nov-19

            Encerramento do Projeto nov-19 fev-20

         PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) jun-16 mai-20

            Avaliação de Alternativas 37,0% jun-16 jan-17

            Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs) jan-17 jan-18

            Planejamento da Execução jan-18 jun-18

            Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda jun-18 fev-20

            Encerramento do Projeto fev-20 mai-20



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) jun-16 nov-20

            Avaliação de Alternativas 18,0% jun-16 mar-17

            Definição do Escopo mar-17 jul-17

            Planejamento da Execução jul-17 nov-17

            Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas nov-17 ago-20

            Encerramento do Projeto ago-20 nov-20

         Processos de Monitoramento e Manutenção nov-15 ago-22

            Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j) nov-15 ago-20

            Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143) ago-16 ago-22

            Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa) ago-20 jul-21

      Encerramento do Programa ago-22 nov-22



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Capacitação da equipe Samarco/Fundação para aplicação do ISA e CAR 

• Abertura dos silos com volumoso construídos nas propriedades rurais, com o objetivo 

de reduzir a aquisição de silagem na época de estiagem 

• Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de 

formicida/herbicida) 

• Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio 

realizado já está em ponto de corte. 

• Plantio de pomares e hortaliças 

• Continuação da entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até 

Julho 

• Continuação de construção de cercas 

• Adequação do escopo do PG017- Retomada das atividades agropecuárias com 

estabelecimento do cronograma e orçamento dos projetos que suportam o programa; 

• Concentração de atividades de plantio 

(pomares, hortaliças);  

• Continuação do fornecimento de silagem animal 

aos produtores impactados 

• Desenvolvimento dos acordos de parceria 

técnica com as instituições de fomento à 

pesquisa e extensão rural; 

• Início da aplicação das ferramentas de 

diagnóstico ambiental/econômico nas 

propriedades rurais (ISA e ZAP) que irão 

suportar as ações previstas no PG017. 

RESULTADOS 

• Finalizados os plantios em caráter de substituição de forragem animal em 118 propriedades; 

• Construção de 188 km de cerca; 

• Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4794t até Julho (referente aos silos construídos, foram 1.500t de silagem 

estocadas nas propriedades  em Barra Longa e Mariana). 



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

Orçamento (R$MM) Total: 42,7              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131) 0,0% set-16 dez-30

      Metas do Programa ago-17 ago-17

         Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas ago-17 ago-17

      Definição do Programa set-16 out-17

      Execução do Programa out-17 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Interações com a Prefeitura de Mariana por 

meio da diretoria da Fundação Renova 

• Apresentação do detalhamento do Programa 

para diretoria e gestores da Fundação 

• Definição de estrutura funcional para transição 

e execução do Programa 

• Apresentação da proposta do Programa na 

Câmara Técnica de Economia 

RESULTADOS 

• Alinhamento em nível diretivo da Fundação Renova com expectativas junto à Prefeitura de 

Mariana. 



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 26,5              Realizado: 0,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133) dez-15 jun-20

      Metas do Programa ago-18 mar-20

         Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e ago-18 ago-18

         Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais mar-20 mar-20

      Definição do Programa out-16 mar-17

      Execução do Programa dez-15 mar-20

         Processo de recuperação de micro e pequenos negócios dez-15 mar-20

            Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e 22,0% dez-15 mar-17

            Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação mar-17 jul-18

            Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após mar-17 mar-20

      Encerramento do Programa mar-20 jun-20



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os 

critérios estabelecidos; 

• Estudo das situações dos comerciantes impactados indiretos 

em Barra Longa conforme diretriz do comitê; 

• Continuação da execução das ações do planejamento 

realizado para Barra Longa/Candonga; 

• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência; 

• Continuação da tratativa dos processos que foram incluídos 

seguindo os critérios estabelecidos; 

• Continuação da execução das ações do planejamento 

realizado para Barra Longa/Candonga; 

• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência; 

RESULTADOS 

• Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autônomos, 59 Comércios, 66 Processos concluídos) 

• Mariana: 173 Processos mapeados (117 Autônomos, 15 Comércios, 41 Produtores Rurais, 160 Processos Concluídos) 



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

 R$752.790,01  
53% 

 R$676.870,05  
47% 

Desembolso Global - R$ 1.429.660,06 

Total de desembolso com EQPTOS Total de desembolso com BOLETOS



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

30 
32% 

10 
11% 

8 
9% 

44 
48% 62 

68% 

92 Estabelecimentos mapeados, sendo 62 impactados diretamente 
pelo acidente 

Atingidos indiretamente

Estabelecimentos com processos mapeados

Estabelecimentos com processos de compra (RC) em aberto

Estabelecimentos com processos finalizados



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 

Orçamento (R$MM) Total: 2,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136) nov-15 dez-30

      Metas do Programa out-16 out-16

         Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco) out-16 out-16

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 dez-30

         Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco) 67,0% nov-15 out-16

         Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação) out-16 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Definida periodicidade de envio dos indicadores; 

• Fechamento do escopo de contratação do 

diagnóstico; 

• Definida a equipe de trabalho do programa; 

• Fechamento das ações de controle de complience 

do programa; 

• Reunião com o SINE de Mariana 

• Compilação dos dados dos formulários recebidos 

dos fornecedores e contratos – Em andamento; 

• Iniciar processo de contratação do 

diagnótisco; 

• Definir projeto de TI para controle de 

terceiros 

RESULTADOS 

• Medição da Mão de Obra local contratada nas regiões atingidas: 

• 1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %) 

• 850 trabalhadores fora das regiões impactadas (36%)  



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 464,1              Realizado: 137,2 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 à 140) nov-15 set-20

      Metas do Programa jun-20 jun-20

         Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal jun-20 jun-20

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa 6,8% nov-15 jun-20

         Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS) nov-15 jun-20

      Encerramento do Programa jun-20 set-20



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção da confecção e entrega de cartões aos 

ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa. 

• Entrega de cartões para os comerciantes de Regência 

identificados como elegíveis ao programa. 

• Interface com o Programa de Indenização Mediada para 

suportar as ações futuras. 

• Os dados financeiros do PGR-21 foram inseridos no SGS 

para suportar futuras auditorias. 

• Foi criado no SGS um Dashboard Analítico para dados 

históricos de assistência humanitária realizada pelo PGR-

21. 

• Foram reunidos documentos e informações para registro 

de evidencias do atendimento de Auxilio Financeiro a 

todos os beneficiários considerados elegíveis no PGR-21. 

• Desmobilização de empresa contratada para distribuição 

de cartões aos ribeirinhos, envolvida em fraude. 

• Manutenção do gerenciamento dos cartões aos ribeirinhos 

identificados como elegíveis ao programa. 

• Migração da base de dados (elegibilidade, status dos 

cartões, etc) para o sistema SGS. 

• Acompanhamento do novo mapeamento para Cadastro 

Integrado que será realizado entre agosto e outubro. 

• Aguardando deliberação do CIF para critério de saída do 

Programa de Auxílio Financeiro (listagens nominais 

entregues em agosto). 

• Levantamento e disponibilização de informações para 

suportar demandas do PGR-02. 

• Levantamento de informações para auditoria Financeira 

• Alteração contratual com empresa administradora de 

cartões de Auxilio Financeiro. 

• Licitação e contratação de nova empresa para atender à 

demanda de distribuição de cartões a ribeirinhos. 

RESULTADOS 

• Elegíveis: 8.025 

• Cartões confeccionados: 8.030 

• Cartões entregues: 7705 



RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 29,4              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143) jun-16 dez-17

      Metas do Programa dez-17 dez-17

         Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES dez-17 dez-17

      Definição do Programa jun-16 dez-16

      Execução do Programa jan-17 dez-17

      Encerramento do Programa out-17 dez-17



RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Análise geral sobre o Programa 

• Elaboração da concepção básica do 

Programa 

• Elaboração de procedimento e documentação 

prévia do Programa 

• Encaminhamento para avaliação Jurídica 

• Reuniões internas para alinhamento sobre o 

Programa, avaliação de riscos e definições 

estratégicas condução das ações 

• Encaminhamento à Câmara Técnica de 

Economia para apreciação, considerações e 

ajustes conclusivos 

RESULTADOS 

• Consolidação de Versão Inicial do Detalhamento e do Procedimento do Programa 



ESTRUTURA DO ACORDO 

Programas socioambientais 



   PG023-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) dez-15 jun-26

      Metas do Programa jul-16 mar-20

         Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica jul-16 jul-16

         Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira mar-20 mar-20

      Definição do Programa fev-16 abr-17

      Execução do Programa dez-15 mar-26

         PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues ago-16 mar-17

            Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição) 100,0% ago-16 ago-16

            Execução da Limpeza de Bento Rodrigues ago-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         PF0133 - UHE Risoleta Neves – Fase 2 jan-17 nov-22

            Avaliação de Alternativas jan-17 abr-17

            Definição do Escopo abr-17 out-17

            Planejamento da Execução out-17 abr-18

            Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves abr-18 ago-22

            Encerramento do Projeto ago-22 nov-22

      Encerramento do Programa mar-26 jun-26

MANEJO DOS REJEITOS 

Orçamento (R$MM) Total: - *             Realizado: -* 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

*Desembolso considerado junto com o PG25 



MANEJO DOS REJEITOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• As críticas e sugestões do Peer Review dos estudos 

geoquímico e geomorfológico foram encaminhados 

para a Golder. Os ajustes foram realizados e 

aguardam a validação dos acionistas. 

• Realizado sobrevoo dos rios afetados para inclusão 

de imagens no estudo geomorfológico. 

• Abertura de RC para contratação de empresa de 

elaboração de Termo de Referência para Análises 

de Risco em áreas com Valor de Intervenção 

ultrapassados (CONAMA 420). 

• Mobilizado o recurso de máquinas e equipamentos 

para a remoção de 1M m3 de Bento Rodrigues, 

aguardando a liberação do licenciamento para 

iniciar as atividades. 

• Formalizar as revisões dos estudos nos órgãos 

ambientais (protocolo). 

• Finalizar contratação de empresa para o Termo de 

Referência de Análise de Risco. 

RESULTADOS 

• Estudos geoquímico e geomorfológico revisados. 

• Protocolo dos projetos no órgão ambiental para início da remoção de 1M m3 de Bento. 



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 650,8              Realizado: 76,3 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG024-R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157) nov-15 mai-20

      Metas do Programa ago-16 mar-19

         Cláusula 155 - Estudo para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos ago-16 ago-16

         Cláusula 154 - Construção das estruturas emergenciais para contenção de sedimentos - Primeiro período chuvoso dez-16 dez-16

         Cláusula 157 - Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU (inclui ações em outros programas) mar-19 mar-19

      Definição do Programa mar-16 set-16

      Execução do Programa nov-15 fev-20

         Ações emergenciais de contenção de rejeito nov-15 mai-16

            Reforço da Barragem de Santarém nov-15 mai-16

            Dique S1A fev-16 fev-16

            Dique S2A dez-15 fev-16

            Dique S3 nov-15 fev-16

         PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo abr-16 jul-17

            Planejamento da Execução 98,3% abr-16 set-16

            Execução dos Diques do Gualaxo e Estações de Dosagem 5,9% jun-16 abr-17

            Encerramento do Projeto abr-17 jul-17

         PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1 33,5% mar-16 mar-17

            Planejamento da Execução 100,0% mar-16 jul-16

            Execução do Projeto 37,0% mar-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL.860) nov-16 fev-20

            Definição do Escopo nov-16 dez-16

            Planejamento da Execução jan-17 fev-17

            Execução do Projeto abr-17 nov-19

            Encerramento do Projeto nov-19 fev-20



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0057 - Nova Barragem Santarém 22,7% mar-16 mar-17

            Planejamento da Execução 100,0% mar-16 jul-16

            Execução do Projeto 34,0% abr-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         PF0062 - Alteamento do Dique S3 - Fase 1 fev-16 jul-16

            Execução do Projeto fev-16 abr-16

            Encerramento do Projeto abr-16 jul-16

         PF0065 - Alteamento do Dique S3 - Fase 2 18,7% mar-16 jan-17

            Planejamento da Execução 95,0% mar-16 jul-16

            Execução do Projeto 32,0% jun-16 out-16

            Encerramento do Projeto out-16 jan-17

         PF0130 - Dragagem dique S3 NI abr-16 jun-17

            Execução do Projeto abr-16 mar-17

            Encerramento do Projeto mar-17 jun-17

         PF0055 - Dique S4 2,9% jul-16 fev-17

            Planejamento da Execução 76,0% jul-16 ago-16

            Execução do Projeto (Pendente autorização dos Órgãos Públicos) 9,0% jul-16 nov-16

            Encerramento do Projeto nov-16 fev-17

         PF0131 - Manejo de águas superficiais em Germano jun-16 mar-17

            Planejamento da Execução jun-16 ago-16

            Execução do Projeto 8,0% jul-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         Processo de Operação/Manutenção nas bacias de sedimentação do Gualaxo fev-17 dez-19

            Operação de clarificação de água e remoção de rejeitos nas bacias de sedimentação do Gualaxo (incluindo o descomissionamento dos Diques) fev-17 dez-19

      Encerramento do Programa fev-20 mai-20



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Barragens 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Nova Barragem de Santarém: Em andamento as 

atividades do aterro do maciço e escavação do 

extravasor de emergência. Iniciada a montagem das 

bombas, a construção da pré-ensecadeira e as 

obras civis para instalação da comporta de desvio 

da tulipa. 

• Eixo 1 – Fase 1: Em andamento o lançamento de 

material argiloso (aterro), construção do tapete 

drenante e a escavação obrigatória.  

• Alteamento do dique S3: Em andamento o 

lançamento de blocos e limpeza de fundação. 

Dragagem Dique S3: Draga sendo transportada 

para o Brasil. 

• Nova Barragem de Santarém: conclusão do 

extravasor operacional e início da segunda fase do 

aterro do maciço.  

• Eixo 1 – Fase 1: conclusão da escavação 

obrigatória e continuação do aterro. 

• Alteamento do dique S3: conclusão da limpeza de 

fundação e continuação do lançamento de blocos. 

• Dragagem Dique S3: transporte e montagem e da 

draga.  

RESULTADOS 

• Realizada limpeza de aproximadamente 104 mil m3 de fundação em Santarém, 705 mil m3 no Eixo 1 de 

Fundão e 37 mil na região do dique S3. 

• Lançamento de aproximadamente 137 mil m3 de aterro compactado em Nova Santarém e 8 mil m3 no Eixo 1. 

• Número de trabalhadores nas obras das barragens: 2.015 



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Barragens 

Visão Geral – Nova Barragem 

Santarém 

Visão Geral – Eixo 1 – Fase 1 

Visão geral – 

Nova Barragem Santarém 

Visão Geral – Dique S3 



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Diques do Gualaxo 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizada reunião na SUPRAM e protocolada toda 

a documentação para solicitação de liberação 

ambiental para execução dos diques junto à 

SUPRAM/SEMAD como ação emergencial. 

• Executadas sondagens geotécnicas e ensaios de 

permeabilidade nos diques GD02 e GD03, e em 

execução para o dique GD01. 

• Executadas as topografias e topobatimetrias de 

campo nas áreas dos 3 (três) reservatórios/diques. 

• Contratado o fornecimento de enrocamentos para 

os 3 (três) diques e em contratação as respectivas 

obras civis e estações de dosagens. 

• Contratado testes em escala piloto com a tecnologia 

FLOTFLUX em suas instalações no Rio de Janeiro 

• Conclusão da engenharia detalhada para as obras 

civis dos diques. 

• Em andamento os estudos hidrodinâmicos e 

hidrossedimentológicos. 

• Conclusão do processo de contratação de serviços 

e fornecimentos para construção dos diques e 

estações de dosagens. 

• Início da mobilização para execução das obras civis 

dos diques. 

• Conclusão do processo de licenciamento ambiental. 

• Conclusão das negociações com os proprietários na 

região de implantação dos diques 2 e 3. 

• Realização de testes em escala piloto da tecnologia 

FLOTFLUX. 

RESULTADOS 

• Redução da turbidez à jusante do Rio Gualaxo. 

• Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo. 

• Ampliação das estruturas de contenção à montante do Rio do Carmo. 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Orçamento (R$MM) Total: 1022,6*              Realizado: 114,7* 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

*Desembolso unificado do PG23 e PG25 

PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160) dez-15 jun-26

      Metas do Programa jul-16 mar-20

         Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha) jul-16 jul-16

         Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1 mar-20 mar-20

         Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1 dez-17 dez-17

      Definição do Programa fev-16 abr-17

      Execução do Programa dez-15 mar-26

         Ações emergenciais dez-15 jul-16

            Execução da Revegetação Inicial (800 ha) dez-15 jul-16

         PF0020 - Reabilitação dos Tributários dez-15 mai-17

            Execução de recuperação ambiental dos tributários 72,0% dez-15 fev-17

            Encerramento do Projeto fev-17 mai-17

         PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias) jun-16 jan-18

            Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias 17,8% jun-16 jul-16

            Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal 8,3% jul-16 mar-17

            Execução de recuperação ambiental da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017) jul-16 out-17

            Encerramento do Projeto out-17 jan-18

         Projetos para recuperação de áreas degradadas (incluindo os 2000 ha) jan-16 mai-20

            Caracterização de Impacto nas áreas degradadas jan-16 dez-16

            Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental dez-16 mar-17

            Obras de Manejo de Rejeito e Revegetação mar-17 mar-20

            Encerramento do Projeto mar-20 mai-20

         Processo de Monitoramento e Manutenção dez-15 mar-26

            Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159) abr-17 mar-26

            Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais dez-15 dez-23

      Encerramento do Programa mar-26 jun-26



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Entregue o relatório final de revegetação dos 

800ha; 

• Realizado workshop com professores 

universitários para definição de testes de 

revegetação de 2000ha (mistura solo x rejeito); 

• Protocolado junto à SEMAD o documento com 

as seções típicas de reconformação de calhas; 

• Entregue o primeiro projeto de reconformação – 

área 08; 

• Iniciado o monitoramento de turbidez de 10 

tributários. Com obras não iniciadas, em 

andamento e concluídas. 

• Inicio das atividades de controle de erosão e 

drenagem na área prioritária 01; 

• Equipe pronta para iniciar as obras em 09 

frentes de trabalho para reconformação de 

calhas dos rios e controle de erosão, 

aguardando somente a liberação ambiental; 

RESULTADOS 

• Revegetação final dos 800ha; 

• 51 tributários concluídos – Fase 1 do total de 101 tributários; 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Plantio emergencial 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

 

• Irrigação das áreas revegetadas.   

 

• Serviços de manutenção da revegetação. 

Processo de contratação em andamento  

junto ao Suprimentos. 

RESULTADOS 

• Revegetação / plantio de 835,22  finalizado em julho.  



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Plantio emergencial 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Recuperação dos tributários 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Início da recuperação dos seguintes 

tributários: 

• Gualaxo: 13, 22, 41, 43, 44, 45  

• Carmo: 06  

Conclusão dos seguintes tributários: 

• Gualaxo: 10, 11, 18, 19, 21, 22, 34, 36, 45 

• Fazer a atualização para o SEMAD dos 

tributários mapeados, totalizando 101 

tributários. Sendo: (95 com acesso + 6 sem 

acesso); 

• Contratação de empresa para monitoramento 

semanal in situ dos 101 tributários. 

• Manter o monitoramento da água do 

tributários, com medições diárias em 10 

tributários de regiões diferentes, 5 concluído e 

5 em obra. Colher duas amostras, uma a 

montante da região afetada e uma a jusante; 

RESULTADOS 

• Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo (margens dos tributários) 

• Redução da turbidez a jusante do Rio Gualaxo 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Recuperação dos tributários 

TG 30A, Área antes da recuperação TG 30A, depois da recuperação 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Recuperação dos tributários 

TG 49, Área antes da recuperação TG 03, Depois da recuperação 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Recuperação dos tributários 

TG 05, Área antes da recuperação TG 05, depois da recuperação 



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

Calha principal dos rios 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Conclusão dos estudos de caracterização 

do material depositado nas margens dos 

rios; 

• Definição das 16 áreas iniciais de 

recuperação; 

• Contratação da engenharia detalhada da 

recuperação. 

• Início da engenharia detalhada das 

recuperações; 

• Contratação das empresas para 

recuperação; 

• Definição das equipes de supervisão de 

campo (Samarco). 

RESULTADOS 

• Recuperação das áreas impactadas nas margens dos rios 

• Redução da turbidez a jusante do Rio Gualaxo 



RECUPERAÇÃO DE APPs 

Orçamento (R$MM) Total: 1261,6 *             Realizado: - * 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

*Desembolso unificado do PG26 e PG27 

   PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos 

(Cláusulas 161 e 162) 
set-16 mar-26

      Metas do Programa mar-26 mar-26

         Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha mar-26 mar-26

      Definição do Programa set-16 fev-17

      Execução do Programa out-16 mar-26

      Encerramento do Programa dez-25 mar-26



RECUPERAÇÃO DE APPs 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Redefinição da abordagem de contratação: 

• Contratar o Instituto Terra para executar 

a recuperação das 500 nascentes do 1º 

ano; 

• Revisar a proposta de contratação do 

IBIO, verificando overhead e equipe. 

• Solicitação de proposta técnica-comercial 

ao Instituto Terra; 

• Solicitação de revisão da proposta técnica-

comercial ao IBIO. 

RESULTADOS 



RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

Orçamento (R$MM) Total: - *             Realizado: - * 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

*Desembolso considerado junto com o PG26 

 PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163) set-16 mar-26

      Metas do Programa mar-26 mar-26

         Cláusula 163 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano) mar-26 mar-26

      Definição do Programa set-16 fev-17

      Execução do Programa out-16 mar-26

         PF0135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163) out-16 mar-17

            Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano de out-16 fev-17

      Encerramento do Programa dez-25 mar-26



RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Redefinição da abordagem de contratação: 

• Contratar o Instituto Terra para executar 

a recuperação das 500 nascentes do 1º 

ano; 

• Revisar a proposta de contratação do 

IBIO, verificando overhead e equipe. 

• Solicitação de proposta técnica-comercial 

ao Instituto Terra; 

• Solicitação de revisão da proposta técnica-

comercial ao IBIO. 

RESULTADOS 



CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Orçamento (R$MM) Total: 39,2              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à jun-16 nov-21

      Metas do Programa jun-16 jul-17

         Cláusula 165i - Proposta de estudo para avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna aquática 100,0% jun-16 jun-16

         Cláusula 165iii - Aprovação da proposta de estudos por parte do ICMBIO (Previsão/Premissa) ago-16 ago-16

         Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna aquática dez-16 dez-16

         Cláusula 165ii - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica; e do habitat de fundo marinho mai-17 mai-17

         Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática jul-17 jul-17

      Definição do Programa ago-16 jul-17

      Execução do Programa ago-16 ago-21

      Encerramento do Programa ago-21 nov-21



CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

 • Aguardar posicionamento do ICMBio 

quanto a proposta apresentada. Caso seja 

necessário, revisões serão feitas. 

RESULTADOS 



RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

Orçamento (R$MM) Total: 29,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG029-C - Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (Cláusula 167) ago-17 mai-23

      Metas do Programa mar-18 mar-18

         Cláusula 167 - Emissão do Termo de Referência pelo IBAMA (Previsão/Premissa) mar-18 mar-18

      Definição do Programa ago-17 mar-18

      Execução do Programa mar-18 mar-23

         Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG mar-18 mar-20

         Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em ES mar-18 mar-20

         Processo/Manutenção operacional dos CETAS mar-20 mar-23

      Encerramento do Programa mar-23 mai-23



FAUNA E FLORA TERRESTRE 

Orçamento (R$MM) Total: 18              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG030-R - Programa de conservação da fauna e flora terrestre (Cláusula 168) ago-16 nov-21

      Metas do Programa dez-16 dez-16

         Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres ameaçadas de dez-16 dez-16

         Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS dez-16 dez-16

      Definição do Programa ago-16 dez-16

      Execução do Programa set-16 set-21

      Encerramento do Programa set-21 nov-21



FAUNA E FLORA TERRESTRE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foi realizado reunião com o IBAMA, IEMA, 

IEF e ICMBio para entendimento das 

expectativas de ações para atendimento ao 

programa previsto no Acordo. 

• Foi protocolado junto ao IBAMA o programa 

de conservação da biodiversidade terrestre 

ameaçado de extinção. 

• Golder foi contratada para execução desta 

atividade.  

• Aguardando posicionamento do IBAMA 

quanto a avaliação do documento 

apresentado. 

RESULTADOS 

• Programa de conservação da biodiversidade terrestre ameaçado de extinção protocolado ao 

IBAMA e iniciado com a Golder a execução das atividades. 



COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

Orçamento (R$MM) Total: 500              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG031-C - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos (Cláusulas 169 e 170) set-16 mar-19

      Metas do Programa out-16 out-16

         Aprovação do CIF da Definição do Programa (incluindo regras para disponibilização de recursos financeiros) out-16 out-16

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa dez-16 dez-18

         Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item I - R$ 50.000.000,00 dez-16 dez-16

         Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item II - R$ 100.000.000,00 jun-17 jun-17

         Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item III - R$ 100.000.000,00 dez-17 dez-17

         Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item IV - R$ 125.000.000,00 jun-18 jun-18

         Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item V - R$ 125.000.000,00 dez-18 dez-18

      Encerramento do Programa dez-18 mar-19



COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO  

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizado 4º encontro com as prefeituras 

da Bacia do Rio Doce e foi comunicado a 

validação dos critérios de priorização por 

município; 

• As definições validadas nas primeiras 3 

reuniões realizadas em Mariana, Regência 

e Ponte Nova, foram apresentadas na 

Câmara Técnica e endossadas ao CIF. 

• Há necessidade de validar os seguintes 

processos: 

1-Ações de auditoria para obras a serem 

iniciadas; 

2-Duo Diligence para municípios que 

necessitarem de aporte para obras já em 

andamento. 

RESULTADOS 

• Foi feita uma abordagem informal com a ANA durante reunião da câmara técnica e houve 

grande interesse da realização de um diagnóstico inicial. 



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Orçamento (R$MM) Total: 163,9              Realizado: 3,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG032-R/C - Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (Cláusula 171) jan-16 abr-21

      Metas do Programa mar-18 mai-20

         Cláusula 171 - Levantamentos de campo, estudos de concepção e projetos básicos mar-18 mar-18

         Cláusula 171 - Conclusão da construção de sistemas alternativos de captação e adução, e melhoria das estações de tratamento de água para os municípios que mai-20 mai-20

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa jan-16 ago-20

         PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares mar-16 ago-20

            Levantamento de campo e elaboração de projetos conceituais 20,2% mar-16 dez-16

            Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução dez-16 ago-17

            Construção do Projeto de Governador Valadares ago-17 mai-20

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) mai-20 ago-20

         PF0023 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Lagoa Nova jun-16 jan-17

            Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

            Execução do Projeto Lagoa Nova 45,7% jul-16 out-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0024 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santa Maria abr-16 jan-17

            Execução do Projeto Santa Maria 42,8% abr-16 out-16

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0025 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pancas abr-16 abr-17

            Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 64,2% abr-16 out-16

            Execução do Projeto Pancas out-16 jan-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan-17 abr-17

         PF0028 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Rio Guandú abr-16 mai-17

            Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 31,5% abr-16 nov-16

            Execução do Projeto Rio Guandú nov-16 fev-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) fev-17 mai-17



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0029 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Córrego Barroso abr-16 abr-17

            Execução do Projeto Córrego Barroso 6,3% abr-16 jan-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan-17 abr-17

         PF0045 - Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG jan-16 mai-17

            Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jan-16 jan-16

            Execução da Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG jan-16 mar-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) mar-17 mai-17

         PF0103 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Alpercata jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Alpercata jun-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0104 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Cachoeira Escura jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Cachoeira Escura jun-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0105 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Ipaba jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Ipaba jul-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0106 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedra Corrida jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Pedra Corrida jul-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0107 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Tomé do Rio Doce jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 set-16

             Execução de Projeto em São Tomé do Rio Doce set-16 nov-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0108 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Itueta jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 set-16

             Execução de Projeto em Itueta set-16 nov-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0109 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Marilândia jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 set-16

             Execução de Projeto em Marilândia set-16 nov-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0110 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Mascarenhas jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 set-16

             Execução de Projeto em Mascarenhas set-16 nov-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0111 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santo Antonio do Rio Doce jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 set-16

             Execução de Projeto em Santo Antonio do Rio Doce set-16 nov-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0112 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Regencia jun-16 mar-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Regencia jun-16 dez-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17

         PF0113 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Vitor jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em São Vitor jul-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0114 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Senhora da Penha jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Senhora da Penha jul-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

         PF0115 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Tumiritinga jun-16 jan-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução 100,0% jun-16 jun-16

             Execução de Projeto em Tumiritinga jul-16 out-16

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

         PF0136 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Barreto out-16 out-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução out-16 fev-17

             Execução de Projeto em Barreto fev-17 jul-17

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0137 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Gesteira out-16 out-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução out-16 fev-17

             Execução de Projeto em Gesteira fev-17 jul-17

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0138 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Camargos out-16 out-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução out-16 fev-17

             Execução de Projeto em Camargos fev-17 jul-17

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0139 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedras out-16 out-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução out-16 fev-17

             Execução de Projeto em Pedras fev-17 jul-17

             Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

         PF0140 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Paracatu de Baixo out-16 out-17

             Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução out-16 fev-17

             Execução de Projeto em Paracatu de Baixo fev-17 jul-17

            Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul-17 out-17

      Encerramento do Programa jan-21 abr-21



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

COLATINA: 

• Adutora do Rio Santa Maria: Recebimento e Análise das 

propostas técnicas referente a construção da estação de 

bombeamento 

• Adutora do Rio Pancas: Topografia detalhada 

LINHARES 

• Continuação da obra 

BAIXO GUANDU 

• Topografia da rota tubulação.  

RESPLENDOR 

• Iniciada a reavaliação do manancial Córrego Barroso que 

pode levar a outras fontes alternativas caso não seja 

suficiente 

GOVERNADOR VALADARES 

• Reunião com município/SAAE para início do processo de 

licenciamento 

• Projeto conceitual  

COLATINA: 

• Adutora do Rio Santa Maria: início da construção da 

estação de bombeamento 

• Adutora do Rio Pancas: Inicio da engenharia detalhada 

da tubulação e sistema bombeamento.  

LINHARES 

• Recebimento das bombas 

• Termino da fabricação das passarelas e balsas 

• Lançamento dos tubos de PEAD 

• Inicio da construção da subestação 

BAIXO GUANDU 

• Inicio do detalhamento de Engenharia 

RESPLENDOR 

• Definição da melhor solução hídrica para Resplendor, de 

acordo com demanda do CIF. 

GOVERNADOR VALADARES 

• Iniciar a execução da topografia e sondagem 

RESULTADOS 

• LINHARES – Concluído o lançamento dos tubos de Defofo 



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Andamento das obras da adutora de Linhares 

- Conclusão do lançamento dos tubos de Defofo 

- Construção da subestação Elétrica 

Topografia e Batimetria Valadares 

Topografia Baixo Guandu 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Orçamento (R$MM) Total: 35,6              Realizado: 3,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG034-C - Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (Cláusulas 172 e 173) fev-16 out-26

      Metas do Programa set-16 mar-17

         Cláusula 172 - Implantação de medidas de educação ambiental em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA AMBIENTAL 1 set-16 set-16

         Cláusula 173 - Emissão do diagnóstico quanto à necessidade de inclusão dos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce e às necessidades específicas das set-16 set-16

         Cláusula 173 - Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil mar-17 mar-17

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa fev-16 jul-26

         PF0041 - Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência fev-16 abr-17

            Construção de Acessos para implantação do sistema de emergência fev-16 jan-17

            Encerramento do Projeto jan-17 abr-17

         PF0071 - Instalação de sirenes de emergência abr-16 mai-17

            Implantação do Sistema de Alerta para Emergência 69,3% abr-16 fev-17

            Encerramento do Projeto fev-17 mai-17

         PF0072 - Reestruturação da brigada e das defesas civis à jusante das barragens para atendimento a emergência de barragens ago-16 mai-17

            Dimensionamento da estrutura para atendimento à Emergência de Barragens ago-16 nov-16

            Implantação das medidas de reestruturação da Brigada e Defesa Civil nov-16 mar-17

            Encerramento do Projeto mar-17 mai-17

         PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce jul-16 nov-16

            Projeto de Implantação das medidas de Educação Ambiental jul-16 ago-16

            Encerramento do Projeto ago-16 nov-16

         Processos de Monitoramento e Manutenção mar-16 jul-26

            Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência fev-17 mar-22

            Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às situações de mar-16 mar-21

            Processo de Manutenção e Apoio à Defesa Civil mar-17 fev-22

            Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental ago-16 jul-26

      Encerramento do Programa ago-26 out-26



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Mapeamento junto aos representantes dos programas socioeconômicos e 

socioambientais para identificação de sinergias dos mesmos com o 

Programa de Educação Ambiental; 

• Definição da estrutura preliminar do PEA para discussão com as partes 

interessadas pertinentes; 

• Apresentação do PEA para as Secretarias Municipais de Educação de 

Mariana e Barra Longa; 

• Apresentação do PEA para o Grupo de Trabalho da Comunidade Bento 

Rodrigues; 

• Apresentação do PEA para o Grupo de Jovens de Bento Rodrigues; 

• Apresentação do PEA para a direção das escolas de Bento Rodrigues e 

Paracatu; 

• Realização de reunião de estruturação e planejamento das ações de 

educação ambiental com a direção e professores da escola de Paracatu; 

• Divulgação/Convite de treinamento de Emergências Ambientais no Grupo 

de Jovens de Bento Rodrigues. 

• Continuidade das ações de educação 

ambiental com o Grupo de Jovens de 

Bento Rodrigues; 

• Início das ações de educação 

ambiental junto às escolas de Bento 

Rodrigues e Paracatu; 

• Início das ações de educação 

ambiental em outros 

localidades/grupos a serem 

identificados, 

• Continuidade de atividades em 

conjunto com ações de Emergências 

Ambientais. 

RESULTADOS 

• Escopo preliminar definido para mensuração de oportunidades para o Programa de Educação Ambiental para 2016. 

• Validação de cronograma de ações de educação ambiental junto à Escola Municipal Paracatu de Baixo e Bento 

Rodrigues para 2016. 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Reunião de Abertura Secretaria 

Municipal de Educação de Mariana . 

Grupo de Jovens “João Artênsio” –  

Bento Rodrigues 

Reunião de Abertura Escola Municipal 

Paracatu de Baixo  

Reunião de Abertura 

Secretaria Municipal de 

Educação de Barra Longa  



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Sistemas de emergência / Defesa civil 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Diagnostico e estudo de reestruturação das 

defesas civis concluído. Aguardando a 

validação pelas Defesas Civis.  

• 20 sirenes entregues e sendo configuradas 

para instalação. Duas sirenes novas 

instaladas em Bento Rodrigues. 

• Conclusão da instalação dos abrigos para 

as sirenes fixas 

• Liberação para fabricação de 17 

eletrocentros das sirenes remotas menores 

• Aprovação do diagnóstico e protocolo no 

CIF até 02/09. 

• Instalação de 20 sirenes nos abrigos e nas 

barragens – previsão de entrega 30/09 

• Planejamento executivo das ações 

recomendadas no diagnóstico. 

• Treinamento da população de Bento 

Rodrigues para acesso à comunidade 

(teórico e simulado) 

• Planejamento/realização de simulados reais  

- Outubro/16 

RESULTADOS 

• Todos os Abrigos instalados 

• Diagnostico das defesas civis de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio 

Doce concluído. Aprovação do diagnostico em andamento. 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Sistemas de emergência / Defesa civil 

Simulado Assistido - Reuniões preparatórias nas comunidades 

 

Simulado 

Ponte do  Gama 

Simulado 

Gesteira 
Simulado 

Barreto 
Simulado 

Campinas 



INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 

Orçamento (R$MM) Total: 24,8              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG035-C - Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174) jun-16 mar-26

      Metas do Programa dez-16 dez-16

         Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica dez-16 dez-16

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa jun-16 mar-26

         PF0092 - Centros de Informação técnica jun-16 mar-17

            Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica jun-16 nov-16

            Implantação do centro de informação técnica nov-16 dez-16

            Encerramento do Projeto dez-16 mar-17

         Processos estruturados de comunicação set-16 mar-26

            Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais set-16 mar-26

            Manutenção das estruturas implantadas dez-16 mar-26

      Encerramento do Programa dez-25 mar-26



INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foi realizado a aprovação da sinergia das 

instalações do PG006 - Diálogo Social e o 

PG0035 - Informação para a população 

• Iniciar os processos de aluguel e 

infraestrutura 

RESULTADOS 

 



COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL 

Orçamento (R$MM) Total: 5,2              Realizado: 0,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG036-C - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175) jun-16 mar-26

      Metas do Programa jul-16 jul-16

         Cláusula 175 - Apresentação do draft do programa de comunicação regional, nacional e internacional jul-16 jul-16

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa jun-16 mar-26

         PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital jun-16 dez-16

            Implantação da Plataforma Digital jun-16 set-16

            Encerramento do Projeto set-16 dez-16

         Processos estruturados de comunicação set-16 mar-26

            Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico set-16 mar-26

      Encerramento do Programa dez-25 mar-26



COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Lançamento website da Fundação (18/08) 

• Alinhamento dos líderes de transição sobre 

orientações de comunicação da Fundação 

• Treinamento de porta-vozes com o diretor-

Presidente e diretor de Programas 

• Integração do diretor-Presidente ao processo 

de comunicação  

• Revisão da estratégia de comunicação 

da Fundação 

• Desenvolvimento do manual de 

identidade da Fundação 

• Definição dos demais canais de 

comunicação da Fundação, 

considerando eventual transição da 

Samarco 

• Definição da estratégia de mídias 

sociais da Fundação 

RESULTADOS 

• Website lançado 

• Alinhamento realizado entre os líderes da Fundação 



GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Orçamento (R$MM) Total: 2              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG037-R - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176) out-16 jun-17

      Metas do Programa mar-17 mar-17

         Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS mar-17 mar-17

      Definição do Programa out-16 mar-17

      Execução do Programa mar-17 mar-17

      Encerramento do Programa mar-17 jun-17



GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foi aprovado e definido o escopo da 

contratação da empresa para o atendimento do 

programa. 

• Definido os ativos a serem avaliados: 

• Barragem de Germano; 

• Barragem de Santarém; 

• Cava de Germano; 

• Barragem Matipó; 

• Mineroduto 1; 

• Mineroduto 2; 

• Mineroduto 3; 

• Interligações; 

• Captação Brumal; 

• Captação Matipó. 

• Fechar o processo de concorrência 

RESULTADOS 

 



MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

Orçamento (R$MM) Total: 277,2              Realizado: 63,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG038-R/C - Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (Cláusulas 177 à 180) nov-15 dez-30

      Metas do Programa out-16 jul-17

         Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, bem como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e pelos out-16 out-16

         Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios de jul-17 jul-17

      Definição do Programa ago-16 jan-17

      Execução do Programa nov-15 dez-30

         Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das àguas do Rio Doce e Tributários para Intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178) nov-15 dez-29

         Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das àguas do Rio Doce e Tributários para Intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178) mar-17 dez-30

         PF0148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado ago-16 jul-17

            Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177) ago-16 out-16

            Compra e instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado jan-17 jul-17

         Processo de Monitoramento Estruturado da Água jul-17 dez-30

            Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177) jul-17 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30



MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foi estabelecido o conteúdo mínimo do plano de monitoramento permanente  do Rio Doce, em 

atendimento as clásulas 177 e 178 do TTAC, deliberado pelo CIF no dia 18/08/2016  

• Iniciado o processo de contratação das estações de monitoramento automático em  

Candongas; 

•  Iniciado o processo de contratação do monitoramento das captações alternativas e dos 

tributários impactados; 

• Protocolado o primeiro relatório mensal de qualidade da água do dique S3 para SEMAD; 

• Protocolado o relatório da qualidade da água e sedimentos das Lagoas Nova e Monsarás; 

• Conclusão do relatório técnico da qualidade da água dos Rios Sahy, Guaxindiba e Piraque-

Açu;  em referência ao TTAC das tribos indígenas de Aracruz/ES, 

• Envio dos relatórios semanais do monitoramento de Turbidez e Sólidos Suspensos Totais, 

referente a dragagem de Candonga; 

• Realizado  a reunião de kick-off com  a empresa que realizará os estudos de identificação das 

áreas de irrigação ao longo dos cursos afetados, previsão de conclusão em novembro /16. 

• Participar no Workshop  da Câmara Técnica-SHQA: “Bases 

Técnicas Mínimas para Monitoramento da Bacia do Rio Doce em 

Atendimento aos Programas Socioambientais do Termo de 

Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC)”; 

• Realizar visita de campo e estudo detalhado do pontos de 

monitoramento automático propostos  no requisitos mínimos do 

PMQQS; 

• Iniciar das etapas do projeto que visa identificar e implementar 

melhorias no fluxo de triagem dos laudos e banco de dados, 

assegurando a qualidade da informações (QA/QC);  

• Iniciar das amostragem e testes para investigação dos coloides no 

Dique S3 e Rio do Carmo*.  *Metodologia do plano ainda precisa 

ser apresentada ao IBAMA; 

RESULTADOS 

• A turbidez da água continua apresentando valores semelhantes ao histórico no trecho entre Governador Valadares e a foz, indicando uma estabilidade e patamares 

abaixo de 100 NTU; 

• IGAM emitiu no início de agosto um relatório atualizado de qualidade de água e sedimentos no rio Doce. Água: Os parâmetros analisados encontram-se de forma 

geral dentro do limite CONAMA 357, classe 2. As exceções se limitam ao trecho entre Barra Longa e Belo Oriente, para os parâmetros turbidez, sólidos em 

suspensão, ferro dissolvido e manganês total. Os dois últimos extrapolam o limite CONAMA mas encontram-se dentro do histórico do rio Doce. Sedimentos: 

• Entre os parâmetros analisados que tem limite estabelecido no CONAMA, não foram observadas alterações acima dos limites CONAMA que estejam relacionadas     

ao evento ocorrido na barragem de Fundão. Para arsênio especificamente, o IGAM concluí que as alterações observadas devem estar associadas ao garimpo de 

ouro. 



MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

Acompanhamento Turbidez do Rio Doce - NTU 
Fonte: Relatório enviado diariamente ao IBAMA/CPRM 

Fonte: 

IGAM 1997 à 2015  

RIO DOCE MÉDIA MÁXIMA 

Chuvoso 94 955 

Seco 38 604 

RIO DO CARMO MÉDIA MÁXIMA 

Chuvoso 56 418 

Seco 59 744 



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Orçamento (R$MM) Total: 21              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG039-R/C - Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias (Cláusulas 181 e 182) ago-16 mar-22

      Metas do Programa out-16 jul-17

         Cláusula 181 - Divulgação dos estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação e implantação de ações de reparação previstas nos mesmos jul-17 jul-17

         Cláusula 182 - Custear ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e a construção da sede da APA na foz do Rio Doce jan-17 jan-17

         Cláusula 182 - Criação da APA na foz do Rio Doce pelo PODER PÚBLICO (Data estimada) out-16 out-16

      Definição do Programa ago-16 jan-17

      Execução do Programa dez-16 dez-21

         Execução de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação dez-16 jun-17

         Processo de monitoramento das ações compensatórias dez-16 dez-21

            Processo de monitoramento do subsídio às ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e implementação da Área de Proteção Ambiental (incluindo a dez-16 dez-21

      Encerramento do Programa dez-21 mar-22



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foram realizadas reuniões com os gerentes 

das UC´s para alinhamento das 

expectativas de atendimento ao programa 

do Acordo. 

• A busca de alinhamento entre Fundação e 

os órgãos públicos continuarão em reuniões 

já marcadas para o mês de setembro. 

RESULTADOS 



CAR E PRAs 

Orçamento (R$MM) Total: 6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG040-C - Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório (Cláusula 183) nov-15 mai-26

      Metas do Programa mar-26 mar-26

         Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na ÁREA mar-26 mar-26

      Definição do Programa set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 mar-26

      Encerramento do Programa mar-26 mai-26



CAR E PRAs 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Obtenção de Banco de Dados oficial do 

CAR da região impactada (levantamento 

dos proprietários a serem cadastrados) 

• Construção do modelo de parceria para 

realização de reuniões de conscientização 

dos Produtores Rurais quanto à importância 

do CAR e PRA 

• Definida parceria entre PG040 e PG017 e 

ajustado cronogramas 

• Capacitação da Equipe Samarco/Fundação 

para aplicação 

• Realização da 1ª reunião com produtores 

Rurais 

• Apresentação para apreciação do CIF 

• Início da aplicação de ISA e CAR 

RESULTADOS 

• Alinhamento de escopo com o Programa PG017 e sinergia de equipe para levantamento de 

campo 



GERENCIAMENTO PROGRAMAS 

Orçamento (R$MM) Total: 590,6              Realizado: 1,2 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG022/PG041-R - Programa de gerenciamento do dos programas socioeconômicos e socioambientais (Cláusulas 144 e 184) mar-16 dez-30

      Metas do Programa set-16 set-16

         Cláusula 184 - Formalização do Programa junto ao CIF set-16 set-16

      Definição do Programa mar-16 set-16

      Execução do Programa mar-16 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30



GERENCIAMENTO PROGRAMAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Avanço na definição dos programas com 

definição detalhada dos projetos, requisitos, 

indicadores, metas e condições de 

sucesso/encerramento 

• Avanço na formatação de novos projetos e 

do planejamento dos projetos iniciados 

quanto a escopo, prazo e custo 

• Elaboração do plano de 3 anos da 

Fundação 

• Continuidade do planejamento da fase de 

definição de todos os programas 

• Continuidade na formatação de novos 

projetos e do planejamento dos projetos 

iniciados quanto a escopo, prazo e custo 

• Implantação do sistema informatizado para 

gestão dos projetos 

• Planejamento dos programas do ano de 

2017 

RESULTADOS 

• Definição parcial dos programas 

• Identificação e planejamento parcial dos projetos 

• Estrutura de controle de custos e orçamento definida 

• Manual de gestão de programas e projetos da Fundação 

• Pedido de compra do sistema informatizado de gestão de projetos 


