
 

 

CONTROLE DE REVISÃO DO PRAI 
ATUALIZAÇÃO JAN/17 

Na tabela a seguir são apresentadas as principais revisões realizadas na atualização do PRAI de janeio/17 em                 

relação ao documento emitido em dezembro/16: 

 

Capítulo Atualizações incluídas na revisão do documento 

6.1. Distribuição de volume de rejeitos 
● Atualização dos volumes de rejeitos depositados nas       

planícies de inundação considerando as alterações no       
estudo geomorfológico advindas do peer review realizado 

7.1. Foco na segurança 
● Atualização da capacidade instalada para manejo de águas        

superficiais e dos fatores de segurança globais das        
estruturas remanescentes. 

7.1.3. Dragagem do reservatório da UHE 
Risoleta Neves 

● Atualização do planejamento das atividades de dragagem       
da UHE Risileta Neves. 

7.2. Criação de capacidade de armazenamento 

● Informação da conclusão das atividades de proteção da        
ensecadeira do eixo 1; 

● Finalização da primeira etapa de implantação do projeto da         
barragem Nova Santarém.  

7.3. Ações emergenciais para estabilização e 
controle de erosão 

● Atualização do avanço das obras de recuperação dos        
tributários impactados; 

● Atualização do cronograma das atividades de recuperação       
das calhas principais dos rios impactados; 

● Detalhamento dos quantitativos e histograma de mão de        
obra das atividades de recuperação dos tributários e rios         
principais. 

8.4. Avaliação de Impactos e Definição de 
Ações de Restauração da Fauna 

● Conclusão da avaliação de impactos à flora e fauna         
terrestre ameaçada de extinção. 

9.1. Manejo de rejeitos 

● Apresentação do histórico de atividades realizadas até o        
momento sobre o assunto e atualização quanto às        
discussões em andamento para elaboração de um plano de         
manejo de rejeitos até maio/17. 

9.2. Plano de Recuperação de Nascentes e 
APPs Degradadas 

● Apresentação do planejamento e atualização do andamento       
dos testes piloto de revegetação que tem com objetivo         
subsidiar o plano de recuperação ambiental; 

● Apresentação do plano de monitoramento de processos       
erosivos nas planícies e calhas de rios impactados. 

9.3. Plano de recuperação de nascentes e APPs ● Atualização do avanço das atividades de recuperação de        

 



 

 

degradadas nascentes. 

9.5. Melhorias nos Sistemas de Tratamento de 
esgoto e disposição de resíduos sólidos 

● Relato do atendimento à cláusula 169 por meio do depósito          
de R$ 50.000.000 em conta segregada para utilização em         
projetos de melhoria nos sitemas de tratamento de esgoto         
dos municípios da área ambiental 2; 

● Apresentado andamento da implantação de sistemas de       
captação alternativa para os municípios impactados pela       
passagem da pluma no rio Doce. 

9.6. Melhoria nos sistemas de abastecimento de 
água 

● Atualização das atividades de melhoria nos sistemas de        
abastecimento de água realizadas. 

 

 

 

 

 


