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CONTROLE DE REVISÃO DO PRAI 
ATUALIZAÇÃO MARÇO/17 

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

em relação ao documento emitido em janeiro/17: 

Capítulo Atualizações incluídas na revisão do documento 

4.5 Monitoramento e Gestão 
Adaptativa 

• Atualização da Fase Argos Operação Áugias, referente às 
atividades corretivas que foram realizadas nos pontos dos 
tributários vistoriados pela equipe do IBAMA em nov/2016. 

7.1 Foco na Segurança 

• Atualização dos fatores de segurança globais das 
estruturas remanescentes; 

• Inclusão de profissionais consultores nas revisões 
periódicas nos projetos de estruturas de contenção de 
rejeitos e sedimentos. 

7.1.3.1 Áreas de Disposição de 
Sedimentos 

• Atualização das ações para disponibilização de áreas de 
disposição de rejeitos; 

• Atualização dos volumes de dragagem;  
• Realização de estudo de novas áreas de disposição de 

sedimentos dragados e inclusão de imagem ilustrativa 
com indicação locacional das mesmas; 

• Avaliação de novas alternativas de disposição. 

7.1.3.2 Construção dos Barramentos 
Metálicos 

• Atualização sobre o andamento das obras de construção 
dos barramentos metálicos A e B; 

• Estudos e análise das alternativas de implantação do 
Barramento metálico C. 

7.2 Criação de Capacidade de 
Armazenamento 

• Desenvolvimento estudos de alternativas de barragem 
para o período chuvoso 2017/2018; 

• Investigação de possíveis áreas de empréstimo para 
material argiloso; 

• Finalização das obras de implantação do Dique S4; 

7.3.1.3 Resultados Obtidos • Atualizações nos resultados obtidos com a revegetação 
nas áreas impactadas. 

7.3.1.4 Manutenção da Revegetação 
Inicial 

• Atualizações sobre o andamento das obras e ações de 
manutenção da revegetação inicial 

7.3.2 Afluentes/Tributários • Atualização do avanço das obras de recuperação dos 
tributários impactados; 
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8.4.1 Conservação da Biodiversidade 
Aquática 

• Atualização da mão de obra especializada para a 
realização do monitoramento e cooperação técnica; 

• Atualização sobre contratação de especialistas para 
execução do monitoramento de tartarugas marinhas, em 
atendimento à cláusula 165 do TTAC. 

8.4.1.1 Monitoramento em Caráter 
Emergencial 

• Conclusão da campanha de monitoramento do ambiente 
marinho na costa do ES. 

8.4.2 Conservação da Fauna e Flora 
Terrestre 

• Atualização sobre os trabalhos a serem desenvolvidos no 
Plano de Ação para conservação da fauna e flora 
terrestre. 

8.5.1 Pontos de Monitoramento do Rio 
Doce 

• Atualização da frequência de monitoramento da água do 
rio Doce. 

8.6 Qualidade do Ar 
• Atualização sobre os parâmetros de qualidade do ar 

(material particulado total – PTS e partículas inaláveis – 
PM10) monitorados em Barra Longa. 

9.1 Manejo de Rejeitos 
• Realização do primeiro WorkShop para discussão sobre a 

metodologia e estrutura aplicáveis ao Plano de Manejo de 
Rejeitos. 

9.2 Recuperação da “Área Ambiental 
1” 

• Apresentação das ações realizadas sobre a recuperação 
dos tributários impactados, controle de erosão, 
revegetação das margens e planícies, entre outras; 

• Atualização das ações sobre os testes Piloto de 
revegetação. 

9.2.2.1 Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água e Sedimentos 

• Atualização sobre o programa de monitoramento da 
qualidade da água e sedimentos, com a apresentação das 
premissas adotadas no processo. 

9.2.2.2 Programa de Monitoramento 
de Processos Erosivos 

• Atualização das ações realizadas no programa de 
monitoramento de processos erosivos.  

9.3 Plano de Recuperação de 
Nascentes e APPs Degradadas 

• Atualização do avanço das atividades de recuperação de 
nascentes. 

9.4 Fortalecimento das Estruturas de 
Triagem e Reintrodução da Fauna 
Silvestre 

• Atualização sobre o andamento das atividades referidas 
no Termo de Referência a ser emitido pela Câmara 
Técnica de Biodiversidade.  

9.7 Unidades de Conservação 

• Atualização sobre o andamento da liberação do Termo de 
Referência pela CTBio sobre as UCs; 

• Informações sobre a liberação do Termo de Referência 
pelo IEF-MG sobre as UCs do estado de Minas Gerais.  
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