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 O presente documento trata-se do 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que traz 
o conteúdo temático, em linguagem acessível, do 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA elaborado para 
estudar as ações emergenciais necessárias à 
dragagem, disposição de rejeitos e recuperação 
das margens e setores do Trecho 12, da 
Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, atualmente 
em processo de regularização ambiental. 
 Neste documento são descritos os 
aspectos da natureza (como água, ar, relevo, 
animais, plantas e comunidades) existentes na 
região, cujas informações foram obtidas por 
meio de levantamentos em campo.
 Posteriormente, são apresentados os 
impactos que demonstram a influência do 
projeto  no meio ambiente e na vida das pessoas. 
 Por fim, são apresentados 
os planos e programas ambientais.  
Espera-se, com este relatório, que as informações 
cheguem aos cidadãos interessados, para 
que possam conhecer todas as ações em 
andamento e a serem realizadas, bem como 
medidas ambientais para controlar, minimizar e 
compensar os impactos causados.

Boa leitura!



 A Fundação Renova é uma instituição autônoma e independente 
constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem 
de Fundão, ocorrido em Mariana (MG), em novembro de 2015. Entidade 
privada, sem fins lucrativos, com senso de urgência a um processo 
complexo e de longo prazo. A Fundação foi resultado de um compromisso 
jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), 
assinado entre Samarco, Vale e BHP, os governos federal e dos estados 
de Minas Gerais e do Espírito Santo, juntamente com diversos órgãos 
ambientais, em março de 2016.
 Reúne técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento, 
dezenas de entidades de atuação socioambiental e de conhecimento 
científico do Brasil e do mundo e soma hoje cerca de 7 mil pessoas 
(entre colaboradores próprios e parceiros) trabalhando no processo de 
reparação, de Mariana à foz do Rio Doce.
 Dentre os programas estabelecidos no TTAC geridos pela Fundação 
Renova, o Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta 
Neves, prevê ações necessárias para o desassoreamento do reservatório 
e recuperação das condições de operação da UHE, além do reparo de 
suas estruturas.

INFORMAÇÕES GERAIS



Processo Legal

 De acordo com a Lei Federal 
nº 6.938/1981, que institui a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e com base 
no conceito de licenciamento ambiental 
regulamentado na resolução CONAMA nº  
237/1997, há a necessidade de licenciar 
atividades consideradas potencialmente 
poluidoras, como as ações previstas 
para a recuperação do reservatório e 
recuperação das condições de operação 
da UHE Risoleta Neves. Dessa forma, 
com base legal no Decreto Federal nº 
8.437/2015 e na resolução CONAMA nº 
237/1997, este processo de licenciamento 
não cabe à União, sendo então direcionado 
para a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD). Baseado nos critérios existentes 
nas Deliberações Normativas (DN) 
COPAM nº 217/2017, DN nº 87/2005, 
DN nº 62/2002  e suas  alterações, o 
empreendimento estudado e abordado 
neste documento, foi categorizado como 
classe 6, sendo requerido o Licenciamento 
Ambiental Trifásico (LAT) para a obtenção 
da Licença de Operação de natureza 
Corretiva (LOC). Devido à complexidade 
do empreendimento e de suas distintas 
atividades a serem contempladas no 
licenciamento, a classificação com base 
na DN COPAM n° 217/2017 foi alvo 
de detalhadas discussões técnicas. Isso 
se deve ao fato que as atividades a 
serem licenciadas, se confundem com a 
ocorrência do rompimento da barragem 
de Fundão. No entanto, não podem ser 

categorizadas como atividades minerárias. 
Como previsto no Decreto nº 47.383/2018 
(Subseção IV, Art. 32), parcialmente 
alterado pelo Decreto nº 47.837/2020, a 
modalidade de Licenciamento Ambiental 
com emissão de uma LOC, se deve à 
excepcionalidade deste empreendimento. 
 Importante ressaltar que este não se 
trata de um empreendimento usual, com 
fins econômicos e sim, da regularização de 
medidas adotadas em caráter emergencial, 
e daquelas necessárias à recuperação 
ambiental das áreas afetadas.
 As primeiras ações foram 
comunicadas ao órgão, conforme 
previsto no artigo 8 da Resolução 
conjunta SEMAD/IEF n° 1.905/2013, 
que admite a intervenção ambiental 
nos casos emergenciais, que apresente 
risco iminente de degradação ambiental, 
especialmente da flora e fauna, bem 
como, da integridade física das pessoas. 
 Diante das ações realizadas 
emergencialmente, e necessidade de 
novas intervenções para recuperação e 
retomada da geração de energia, torna-se 
necessária,  a regularização por meio do 
licenciamento em caráter corretivo (LOC).  
 Dentre a documentação necessária 
para a análise da LOC, foi elaborado 
o EIA, usualmente realizado previamente 
à implantação do empreendimento. 
Contudo, devido à excepcionalidade e 
emergencialidade da implementação do 
empreendimento, que contempla ações de 
mitigação ao dano causado, o Estudo de 

Impacto Ambiental está sendo realizado 
como um diagnóstico pontual da situação 
atual da área de estudo em análise. 
Além disso, está sendo utilizado como 
ferramenta para subsidiar a elaboração de 
programas de mitigação, recuperação e 
compensação das atividades já realizadas, 
em curso  e planejadas para recuperação 
ambiental das áreas afetadas, incluindo a 
remoção por dragagem dos sedimentos, 
recuperação de áreas de disposição 
temporária e adequação ambiental das 
novas áreas de disposição com vistas 
ao retorno operacional da UHE Risoleta 
Neves.



Introdução................................................................................................13

Localização...............................................................................................14

Histórico..................................................................................................17

CARACTERIZAÇÃO................................................................................19

 Cenários............................................................................................26

  Caracterização do empreendimento......................................35

  Áreas de influência de estudo..................................................40

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL...............................................................45 

IMPACTOS AMBIENTAIS....................................................................69

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL................................................81

 Ações compensatórias................................................................88

 Considerações finais..................................................................90

Equipe técnica.........................................................................................92

SUMÁRIO



12 13

INTRODUÇÃO

 Em 05 de novembro de 2015, 
ocorreu o rompimento da barragem de 
rejeitos de Fundão, em Mariana (MG), 
com liberação de aproximadamente 44 
milhões de m³ de material, causando 
diversos impactos ao meio ambiente.  
 O rejeito alcançou os rios Gualaxo 
do Norte e do Carmo, chegando até 
o Rio Doce,  atingindo a barragem da 
hidrelétrica de Risoleta Neves. Neste 
momento houve um grande acúmulo 
de sedimentos em seu reservatório, as 
comportas da usina foram abertas e as 
atividades interrompidas por medida de 
segurança.
 As ações emergenciais de limpeza 
foram realizadas, paralelamente a estudos, 
que forneceram subsídios para a escolha 
das técnicas adequadas para dragagem 
emergencial.
 Após a dragagem emergencial, 
houve um grande acúmulo de sedimentos 
no reservatório, em decorrência do período 
chuvoso dos anos de 2015 e 2016. Diante 
de tal fato, houve a necessidade de novas 
áreas para disposição do sedimento 
dragado. Para isso, foi necessária a 
aquisição da Fazenda Floresta que recebeu 
diversas estruturas de apoio, sendo  essas 
frutos do presente estudo.   
 A fim de evitar o acúmulo de 
sedimento nas estruturas do barramento 
da UHE, foi proposta a implantação de três  
barramentos metálicos, para retenção dos 
sedimentos.
 Após a definição da necessidade de 
avaliação e atendimento aos processos de 

licenciamento ambiental, foi elaborado o 
EIA. Este estudo contempla o levantamento 
e diagnóstico dos meios físico, biótico 
e socioeconômico, a caracterização do 
empreendimento, a avaliação dos impactos 
ambientais, bem como a definição de 
programas de mitigação e compensação 
ambiental. 
 Objetivando expor os estudos 
do EIA em uma linguagem acessível, 
apresentamos aqui o RIMA. O documento 
será capaz de evidenciar uma visão 
geral do empreendimento, da região 
onde ele está inserido, das interferências 
ambientais, assim como as ações que 
serão adotadas para evitar, minimizar ou 
mitigar os impactos negativos e fortalecer 
os benefícios associados à sua instalação 
e operação.

O material estimado na barrage
m 

da hidrelétrica 
Risoleta Neves 

corresponde a 
aproximadamente  

370 mil caminhões basculante 

(caçamba).

Os resultados das chuvas dos 

anos de 2015 e 2016 geraram 

a necessidade de se estudar 

novas alternativas de
 dragagem e 

disposição permanente do rejeito.

Mariana

Ponte Nova

Barra Longa

Santa Cruz do  
Escavaldo

Rio Doce
Local do
evento
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LOCALIZAÇÃO

 Sabe-se que o rompimento de Fundão causou impactos de grande magnitude ao 
longo dos 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo e que a recuperação destas 
áreas foram divididas em 17 trechos. O Trecho 12, alvo do estudo, é definido como o local 
que engloba o reservatório da UHE Risoleta Neves, juntamente com as margens e entornos. 
 As atividades de regularização ambiental da dragagem e 
disposição de sedimentos, concentram-se na Fazenda Floresta, margens 
e setores, localizadas nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.  
 Para acessar a Fazenda Floresta e demais áreas do estudo, adotou-se como 
ponto de referência de saída a praça central da cidade de Ponte Nova. A partir 
desse ponto, deve-se seguir na direção nordeste, percorrendo 69 m pela BR-120, onde    
vira-se à esquerda, acessando a Av. Dr. Otávio Soares, permanecendo por 170 m, até 
a Rua Assad Zaidan. 
 Neste local, deve-se virar à direita e prosseguir por 350 m, até a Rua Carangola, 
mantendo-se nesta por 1,0 km, até a BR-120. Chegando na BR-120, virar à esquerda 
e permanecer nesta por 22 km, até o trevo de acesso à cidade de Rio Doce, onde 
há necessidade de se fazer o retorno e percorrer 350 m, até a estrada secundária à 
esquerda, em direção ao distrito de Santana do Deserto, onde deve-se seguir nesta 
estrada (sentido à Santana do Deserto) por 13,5 km, até a entrada principal da 
Fazenda Floresta.
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HISTÓRICO

 Posteriormente ao rompimento da barragem de Fundão, ações emergenciais 
foram tomadas, a fim de mitigar ou controlar os impactos causados. No mesmo 
período, tiveram início as atividades necessárias para a estruturação do plano de 
recuperação da área impactada. Tais ações incluíram a limpeza das margens, onde 
se formaram grandes depósitos de material predominantemente lenhosos, o qual 
foi classificado conforme o seu potencial energético e diâmetro e, posteriormente, 
depositado em diferentes locais.
 No segundo momento, após levantamentos das estimativas dos sedimentos 
iniciou-se o depósito em áreas denominadas setores, inicialmente no Setor 4 e Setor 
5, os quais possuíam maior potencial considerando sua geometria, proximidade da 
faixa de dragagem prioritária, facilidade de acesso e por se caracterizarem como 
áreas antropizadas. Posteriormente, foram também depositados nos setores 1, 3, 6 e 
8 mantendo a mesma estratégia.
 Com avanço dos estudos foi verificado a remobilização dos sedimentos após 
o período chuvoso de 2016/2017 sendo definida uma nova estratégia prevendo a 
dragagem parcial prioritária (400 m a montante da UHE) com otimização das dragas 
e construção de barramentos a montante para conter os sedimentos e impedir o 
transporte destes para a jusante.
 Em 2019, com base nos levantamentos batimétricos conclui-se que o 
volume estimado de rejeito é de 9 milhões de m³. Também avançaram os estudos 
hidrossedimentológicos, concluindo que seriam necessários realizar a dragagem até a 
cota El 300,0 m, removendo os sedimentos existentes na tomada de água da UHE, 
possibilitando o enchimento do reservatório.

A Batimetria é 

um levantamento 

relacionado à
s medições 

de profundid
ade de uma 

determinada massa de 

água (mares, rios e lag
os). 
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CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO

 A deposição de sedimentos ocorre 
naturalmente em reservatórios de usinas 
hidroelétricas em todo o mundo, estando 
associadas às mudanças morfológicas, 
hidráulicas e alterações no uso do solo a 
montante.
 Desde o início das atividades de UHE, 
até 2014, estima-se um aporte de sedimentos 
de 24% de seu volume útil. 
 O rompimento da barragem de Fundão 
resultou em um deslocamento de grande 
volume de rejeito, que passou pelas planícies 
e terraços fluviais, arrastando árvores, 
troncos, solo, rochas e outros materiais. 
Devido as características topográficas locais, 
houve grande deposição destes materiais na 
região da UHE, antecipando uma condição 
de sedimentação a qual ocorreria no futuro.

CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA

 Para caracterização granulométrica 
dos sedimentos, foram realizados 43 
pontos de sondagem, e as amostras 
enviadas para análises, sendo identificadas 
e descritas como rejeito lavado, rejeito 
inconsolidado e substrato natural conforme 
apresentado a seguir:
• Rejeito lavado: material de matriz 
arenosa, que varia de fina a média, 
coloração variando entre cinza claro 
à cinza escuro, friável, e granulometria 
arenosa predominando; 
• Rejeito inconsolidado: material de 
matriz arenosa, que varia de fina a média, 
com porções variáveis de argila e silte, de 
coloração marrom avermelhado, pouco 
plástico, inconsolidado e saturado, com 
granulometria siltosa predominando sobre 

Ilustração sem escala da sequência estratigráfica encontrada para 
as sondagens do Trecho 12 (JACOBS CH2M, 2018).

os demais; 
• Substrato natural: material diverso, 
formado por areia média a grossa, com 
grãos e seixos de quartzo, de coloração 
que varia de cinza escura à cinza claro; 
areia fina de coloração verde oliva; argila 
siltosa marrom escuro, plástica; alteração 
de rocha e rocha sã.

 Em razão das comportas do 
reservatório estarem abertas, o fluxo 
hídrico possui energia mecânica suficiente 
para transportar grãos do leito, retirando 
frações granulométricas mais finas 
(argila e silte), havendo um aumento 
proporcional de grãos mais grossos (areia) 
nos sedimentos do leito, formando uma 
camada de topo de maior granulometria.

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

 A  caracterização química  do 
sedimento foi realizada considerando 
resultados  de  diferentes campanhas 
de coleta de amostras, sendo de suma 
importância para  as discussões acerca 
dos potenciais impactos decorrentes da 
permanência ou remoção dos rejeitos no 
reservatório.
 Para efeito comparativo, foram  
retiradas amostras para análises em áreas 
externas às áreas impactadas, ou seja, 
em  áreas onde o rejeito não atingiu ou 
não impactou. Essas foram denominadas 
com baseline, e compuseram a média de 
parâmetros que possuíam mais de um 
resultado associado.
 Como resultado das análises,   
tem-se que as concentrações de arsênio, 
chumbo, cromo, cobre e zinco, ficaram 
abaixo dos limites máximos permitidos 
pela Resolução Conama n° 454/2012. 
 Já  as concentrações de  ferro, 
manganês e alumínio, que não possuem 
referências legais na Resolução Conama 
n°454/2012, tiveram seus valores  

comparados aos valores do baseline, 
se mantendo abaixo para maior parte do 
período analisado.
 Os resultados analíticos das 
amostras de sedimentos coletadas nas 
campanhas de monitoramento mais 
recentes, apresentam  de forma geral 
concentrações dos parâmetros avaliados 
abaixo dos valores das baselines e do nível 
1 de classificação da Resolução Conama  
nº 454/2012, indicando que o impacto 
de alteração da qualidade do sedimento 
no interior do reservatório atualmente é 
irrelevante.
 Portanto, não há evidências de que 
a permanência do sedimento depositado 
no reservatório da UHE Risoleta Neves 
possa vir resultar em impactos relevantes 
em longo prazo.

Coluna d’água

Rejeito lavado

Rejeito inconsolidado

Substrato natural

BaselinesPonto de partida com finalidade de estudo comparativo, referente à composição química da área não impactada pelo   rejeito.

Resolução CO
NAMA nº 

454/2012 
Nível 1- limiar abaixo 

do qual há menor 

probabilidade
 de efeitos 

adversos à bi
ota;
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ALTERNATIVAS DE ÁREAS PARA A 
DESTINAÇÃO DE REJEITOS

 A seleção de áreas para disposição 
de rejeitos é um estudo  preliminar e de 
alta relevância para definição do projeto 
de dragagem, uma vez que, considerando 
as diversas fases do processo, o local 
eleito  deve reunir  várias  características 
e requisitos para minimizar os impactos 
da atividade. Assim, foram consideradas 
as seguintes premissas para definição das 
áreas para disposição:
• Áreas preferencialmente dentro 
do próprio reservatório da UHE Risoleta 
Neves;
• Menor intervenção em vegetação 
nativa;
• Relevo favorável à disposição dos 
sedimentos de dragagem;
• Facilidade de acesso; 
• Áreas não cultivadas e não habitadas, 
de menor significado socioeconômico;

 Apresentado as premissas, 
foram estabelecidos critérios para que 
fossem elencados os melhores locais, 
considerando principalmente a capacidade 
de armazenamento, a proximidade com a 
área alvo de dragagem e as fitofisionomias 
vegetais.
 Importante ressaltar que estas 
alternativas foram mapeadas em dois 
momentos distintos. Sendo o primeiro, 
aproximadamente  um mês após  o    
rompimento da barragem de Fundão 
(dezembro/2015), quando foi necessária 
a definição de áreas para disposição 
imediata dos sedimentos que precisavam 
ser removidos. Nesta ocasião foram 
identificadas as seguintes áreas: Fazenda 

Velho Soberbo, Depósito Pequeno (Setor 
1), Antigo Soberbo (Setor 8.1), Curva 
Banco de Areia (Setor 8.2),  Praça do 
Lago (Setores 4 e 5), Depósito Jusante 
(Área 6) e Depósito Jusante Alto (Faz. 
Bocaina).   
 Após o refinamento das informações 
de engenharia e a atualização do 
volume de disposição necessário, outras 
alternativas precisaram ser estudadas – 
Fazendas Floresta, Bocaina e Paraíso.

 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
 
 As alternativas tecnológicas de 
um determinado empreendimento são 
primordiais para uma análise de distintos 
processos. Para isso, deve-se considerar 
uma correlação entre impactos ambientais 
e sociais, as alternativas locacionais 
(conforme já presentado) e o cronograma 
para execução. 
 Assim, para definição das alternativas 
tecnológicas, é importante revisitar os 
objetivos que se quer atingir, sendo neste 
caso: a retomada da operação da UHE e 
o adequado manejo dos rejeitos a serem 
dragados.
 No caso da retomada da operação da 
UHE, o que se deve buscar é uma alternativa 
que permita o retorno com o menor impacto 
ambiental e socioeconômico. Já caso 
do manejo de rejeitos, a alternativa deve 
proporcionar recuperação ou mitigação dos 
impactos resultantes do rompimento, sem 
que os impactos adicionais da alternativa 
de manejo selecionada excedam o benefício 

das ações de reparação ou mitigação. Cabe 
lembrar que dentro das alternativas de 
manejo possíveis, devem ser consideradas 
as atividades de escavação, dragagem, 
transporte e disposição final adequada e/ou 
tratamento no local.
 A atividade de dragagem por si só, 
bem como a necessidade de disposição 
do material dragado em algum local, tem 
potencial para causar impacto ambiental, 
sendo necessário então avaliar o volume de 
dragagem que maximize os benefícios (ex.: 
permita o retorno da operação) e minimize 
impactos (ex.: geração de turbidez durante 
dragagem ou pela permanência, necessidade 
de área de disposição).
 Considerando a definição dos 
impactos alvo de recuperação do trecho 12, 
após diversos estudos foi possível apontar 
os principais, sendo:

Impactos Físicos

• Desestabilização e intensificação 
dos processos erosivos das margens do 
reservatório;
• Alteração das propriedades físico-
químicas da água superficial;
• Carreamento de sedimentos em 
cursos d’água.

Impactos Bióticos

• Perda e alteração do equilíbrio das 
comunidades aquáticas.

Meio Socioeconômico

• Alteração no modo de vida das 
comunidades e municípios do entorno;
• Paralisação no fornecimento de 
energia elétrica da UHE Risoleta Neves.  

 Neste sentido, têm-se que para  
alcançar os objetivos do empreendimento, 
será necessário realizar obras de 
bioengenharia ao longo das áreas de 
preservação permanente (APPs) e remover 
os sedimentos acumulados por meio de 
dragagem, favorecendo, consequentemente, 
a retomada da UHE Risoleta Neves.
 Neste sentido, para alcançar 
os objetivos do empreendimento, será 
necessário realizar obras de bioengenharia 
ao longo das áreas de preservação 
permanente e remover os sedimentos/
rejeitos por meio de dragagem, permitindo 
a retomada da UHE Risoleta Neves.

OBRAS DE BIOENGENHARIA 

 As obras de bioengenharia devem 
ser realizadas para estabilizar todos os 
pontos de erosões verificados ao longo 
das margens do trecho 12, os quais foram 
ocasionados quando da abertura das 
comportas da UHE com o rebaixamento 
rápido do nível da água. As alternativas 
tecnológicas para esse contexto serão 
aplicadas conforme necessidade no 
local a ser recuperado, dentre elas 
podem ser realizadas o retaludamento, 
a conformação manual dos barrancos, 
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instalação de sacos-cimento, remoção de 
materiais soltos, dentre outras.

PROCESSO DE REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO 
DE SEDIMENTOS

• Dragagem
 Considerando as características dos 
sedimentos existentes no lago da UHE (a 
grande maioria é constituída por areia fina 
ou muito fina, fofa, pouco compactada, 
com características argilosas, muito mole). 
Foi possível direcionar o modelo de 
operação de dragagem, sendo indicado 
então uma draga hidráulica por sucção e 
recalque. 
 A Fundação Renova considerou 
dois equipamentos modernos como 
alternativas tecnológicas, sendo a draga 
Rohr-IDRECO 3500 series e a Beaver 50 
(HC). A primeira comparada à segunda 
trata-se de uma draga maior e que atinge 
maiores profundidades. A Rohr-IDRECO 
3500 series atinge uma profundidade 
de dragagem de 35 m, e para a sua 
operação, será preciso estar com o lago 
da UHE Risoleta Neves em sua cota de 
operação. Por sua vez, a draga Beaver 50 
(HC) alcança até 14 m de profundidade, 
necessitando das comportas abertas para 
sua operação
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 : Ilustração de draga de sucção 
e recalque (Allonda Ambiental, 2020). 

 
 
 
 

Figura 2 - Ilustração da dragagem 
utilizando-se a draga ROHR-IDRECO.

• Desague do rejeito
 Inicialmente foi avaliado a 
construção de um Dique de Contenção 
para o processo de desaguamento 
do rejeito. No entanto, comprovada a 
existência de uma falha geológica na 
região, essa tecnologia foi descartada e 
partiu-se para a utilização de dois Sumps 
que seriam utilizados de forma alternada.
 Esses sumps permitem uma 
capacidade nominal de 500 mil m³ por 

ano, propiciando a retirada de todo o 
volume de rejeito disposto no reservatório 
da UHE Risoleta Neves. E, considerando 
uma outra tecnologia, avaliou-se a 
utilização de Bacias de Sedimentação (já 
implantadas na área do empreendimento), 
as quais seriam utilizadas para 
desaguamento dos sedimentos e 
posterior tratamento do efluente. 

• Disposição Final dos sedimentos
 Os sedimentos serão empilhados 
a seco em pilhas, previstas para serem 
implantadas na região mais elevada da 
Fazenda Floresta.

Sumps:
bacias de 

contenção de sedimentos.

 Todos os cenários a serem avaliados 
possuem potenciais para serem executados, 
no entanto, para a tomada de decisão, 
devem ser adotados técnicas para alcançar 
os objetivos do empreendimento, com 
menor impacto ambiental nos meios físico, 
biótico e socioeconômico aliado ao tempo 
de execução. 



26 27

Assim, apresenta-se as alternativas tecnológicas:

Cenário 1

• Recuperação dos pontos de 
erosão das margens;
• Dragagem total de sedimentos 
aportados pelo rompimento da 
barragem de Fundão por meio de 
uma draga rasa e uma draga de maior 
profundidade
• Disposição em 03 pilhas, sistema 
sedimentação por meio de ensecadeiras 
e tratamento de efluentes em duas 
bacias; incluindo:
  - Remoção total dos sedimentos 
depositados nos setores, aterro 
experimental e provisório quando das 
ações emergenciais;
 - Remoção dos barramentos 
metálicos A, B e C;
 - Remoção total dos sedimentos 
depositados no Trecho 12 resultantes 
do rompimento da barragem de 
Fundão;
• Retomada da UHE.

Fluxograma de dragagem e disposição de rejeitos para o Cenário 1
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Cenário 2

• Recuperação dos pontos de 
erosão das margens;
• Dragagem parcial de sedimentos 
(volume máximo de disposição na 
Fazenda Floresta) por meio de uma 
draga rasa e uma draga de maior 
profundidade;
• Disposição em 02 pilhas, sistema 
sedimentação por meio de ensecadeiras 
e tratamento de efluentes em duas 
bacias; incluindo:
 - Remoção parcial dos sedimentos 
depositados nos primeiros 400 m a 
montante da barragem da UHE;
 -Remoção dos sedimentos 
depositados nos setores 1, 4 e 5, aterro 
provisório e experimental. 
• Descomissionamento dos setores 
3, 6 e 8 sem remoção de sedimentos;
• Permanência das estruturas dos 
barramentos metálicos A, B e C;
• Retomada da UHE.

Fluxograma de dragagem e disposição de rejeitos para o Cenário 2

Os cenários 1 e 2  possuem 

o mesmo processo 

entre a dragagem e 

a disposição final de 

sedimentos, sendo a 

capacidade 
de área 

de empilhamento o 

diferencial 
entre os 

cenários.
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Cenário 3

• Recuperação dos pontos de 
erosão das margens;
• Dragagem parcial de sedimentos 
(volume necessário para retomada 
UHE) por meio da draga rasa 
• Disposição em 01 pilha, sistema 
sedimentação e tratamento de 
efluentes em duas bacias; incluindo:
 - Remoção parcial dos 
sedimentos depositados nos primeiros 
60 m a montante da barragem da 
UHE;
 -  Remoção dos sedimentos 
depositados nos setores 1, 4 e 5, 
• Descomissionamento dos 
setores 3, 6 e 8, aterro provisório 
e experimental, sem remoção de 
sedimentos;
• Permanência das estruturas 
dos barramentos metálicos A, B e C;
• Retomada da UHE.

Fluxograma de dragagem e disposição de rejeitos para o Cenário 3
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 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CENÁRIOS 

 Para a análise comparativa, foi utilizado um modelo que possibilitasse uma 
avaliação com base nos parâmetros socioambientais e operacionais envolvidos nas 
etapas de cada um dos cenários propostos. Para cada parâmetro considerado, foram 
atribuídos graus, os quais receberam uma pontuação que representasse o peso ou 
importância do critério analisado. 
 Apesar da subjetividade, a aplicação de um critério único possibilita uma 
comparação das alternativas em termos relativos, que permite visualizar, dentro de 
um mesmo contexto, um comparativo entre os resultados, obtendo-se assim uma 
classificação que possibilita elencar os cenários avaliados. 
 Os graus aplicados aos parâmetros compreenderam, sempre, apenas duas ou 
três possibilidades, de forma a indicar sua presença-influência ou não, ou o peso de 
sua incidência, traduzido como baixa/média/alta e não necessária/necessária. 
 Os critérios avaliados foram: relevância/significância de impactos nos meios biótico, 
físico e socioeconômico, anuências de terceiros e prazo para alcançar os objetivos.  
 Todos os cenários avaliados imprimem impactos diferentes aos meios. As 
análises feitas para o Cenário 1, o qual considera a remoção total dos sedimentos 
mostra que para as tecnologias apresentadas os impactos relacionados à supressão 
vegetal e intervenções em APP seriam de uma magnitude maior que os mesmos 
impactos nos demais cenários. O prazo para a retomada da UHE neste cenário foi 
calculado e é significativamente maior que para os demais cenários. 
 O maior impacto identificado para o Cenário 1 é relacionado, principalmente, 
com a remoção dos barramentos metálicos/setores e em decorrência das obras 
necessárias para sua retirada. Estas obras exigem grande intervenção no Rio Doce 
com a construção de grandes obras nas duas margens e intensa movimentação 
de veículos e equipamentos nas margens com duração estimada em 1 ano para 
a retirada de cada barramento as análises indicam que com a retirada destes 
barramentos será esperado um impacto negativo para os peixes, em consequência 
da grande movimentação de sedimentos/rejeitos por um tempo prolongado o que irá 
aumentar o nível de turbidez.
 As alterações esperadas em relação a geração de renda e aumento na oferta 
de postos de trabalho nos três cenários também foram avaliadas. Considerando o 
tempo previsto associado aos cenários 1 e 2 espera-se uma geração de empregos 
maior na fase de operação. Entretanto o desenvolvimento econômico da região 
associado à retomada da UHE seria adiado nestes dois cenários.
 No cenário 3, a retomada da UHE se daria em 2 anos, o que traria grande 
retorno em termos de geração de renda e movimentação econômica, bem com 
respectiva arrecadação municipal. Esse impacto positivo, terá efeitos maiores se 

comparados a menor mobilização de mão de obra na fase de implantação associada 
ao Cenário 3.
 Assim, conclui-se que dentre os cenários estudados e os objetivos do 
empreendimento em questão, o Cenário 3 apresenta menores impactos ambientais e 
menor prazo para alcance dos objetivos quando se comparado às demais tecnologias 
avaliadas. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

 O empreendimento se faz necessário em virtude do impacto do rompimento 
da barragem do Fundão, visando adequação ambiental do Trecho 12, em uma nova 
configuração pós deposição, incluindo a remoção por dragagem de parte dos sedimentos 
e sua disposição ambientalmente adequada, garantindo o retorno operacional da UHE 
Risoleta Neves.
 O sedimento dragado será direcionado para o complexo Fazenda Floresta, onde 
ocorrerá o desaguamento natural e tratamento dos líquidos, e então, será depositado 
de forma definitiva na área de empilhamento.
 Dessa forma, apresenta-se a seguir, as estruturas, ações desenvolvidas e 
previstas para recuperação e manutenção das atividades essenciais do Trecho 12.

DEPÓSITO DE SEDIMENTOS NO SÍTIO FERVEDOURO

 Com o rompimento da barragem, uma mistura de rejeitos da mineração de ferro, 
com os materiais e a vegetação removida das áreas impactadas, ficou depositada 
na região do Rio Doce, sendo necessária realizar a remoção, limpeza, separação e 
destinação adequada a esses materiais. 
 O material com potencial energético foi recolhido, traçado, organizado em 
pilhas e se encontra armazenado na Fazenda Floresta.
 Já os materiais de menor diâmetro, foram analisados, e chegou-se à conclusão que 
eles são inertes, ou seja, apresentam baixa periculosidade e se mantêm inalterados por 
longo período. Sendo assim, optou-se por incorporar o material no solo em uma área de 
vale no Sítio Fervedouro, localizada fora de Área de Preservação Permanente. Conforme 
projeto executivo elaborado para disposição de forma definitiva de resíduos inertes (Classe 
IIB), o material foi disposto em formato de pilha, ocupando cerca de 0,8 ha, com uma altura 
média de 2,0 m.
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 O Rio Doce naturalmente possui 
elevada taxa de assoreamento, que teve 
um acréscimo com o rompimento da 
barragem de Fundão.
 A solução para a estabilização do 
reservatório diante do volume de sedimento 
depositado e o compromisso de retomar 
as atividades de geração de energia, 
aliada à perspectiva de prolongamento 
da vida útil da UHE Risoleta Neves, foi 
a instalação de 3 barramentos metálicos. 
A instalação dos barramentos dividiu o 
reservatório, criando compartimentos que 
permitem tratar separadamente a questão 
de dragagem, monitoramento e a possível 
permanência de parte dos sedimentos 
depositados.
 Sua estrutura foi projetada para 
ser implantada de forma definitiva, sem 
previsão de retirada, sendo dimensionada 
considerando critérios, normas e 
atendendo os requisitos de segurança.

 São locais dentro do reservatório da 
UHE Risoleta Neves utilizados para colocar 
o sedimento dragado emergencialmente.
 Os setores receberam cerca de  
965 mil m³ de sedimentos até a definição 
do local para disposição definitiva. Parte 
desses sedimentos já foram transportados 
para a Fazenda Floresta, restando um 
volume remanescente nas áreas dos 
setores de 781 mil m³ de sedimento seco 
e molhado. Com exceção dos setores 1, 
4 e 5, que não foram completamente 
recuperados, o volume de sedimentos 
presente nos demais setores permanecerão 
no local, conforme projetos de cada setor.

BARRAMENTOS METÁLICOS SETORES

Seis estrutu
ras provisór

ias 

(setores) rec
eberam material 

da dragage
m equivalen

te a 

aproximadamente  

383 piscinas olímpicas

 Diante do elevado volume de rejeitos 
que se deslocava, a UHE Risoleta Neves 
teve suas comportas abertas rapidamente, 
havendo rebaixamento acelerado do nível 
d’água, o que gerou instabilidade em 
alguns taludes. 
 Após mapeamento, foram  
identificados 79 pontos críticos de erosão 
ou instabilidade ao longo das margens do 
reservatório.
 Os pontos receberam uma avaliação 
individual e tomou-se medidas nas quais 
foram adotadas técnicas de recomposição 
e de bioengenharia, para garantir a 
estabilidade destas áreas. As obras de 
recuperação das margens do reservatório 
estão em andamento, cerca de 45 pontos 
já foram recuperados e outros 9 estão 
em andamento.

RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO 
RESERVATÓRIO

57% dos focos críticos 
de erosões nas margens 
do reservatório já foram 

recuperados

 Buscando  garantir o bom 
funcionamento da hidrelétrica, foi 
realizada a manutenção das estruturas, 
onde foram feitas a limpeza e reabilitação 
das unidades geradoras, conduto forçado, 
caixa espiral, tubo de sucção e demais 
áreas internas da UHE Risoleta Neves. 
Serão executadas ainda, obras de reforço 
dos blocos do barramento que garantirão 
sua estabilidade.

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS 
REMANESCENTES
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 A Fazenda Floresta foi adquirida pela 
Samarco Mineração, por se tratar de uma 
área favorável à disposição dos sedimentos 
dragados. Ela se encontra à aproximadamente 
3 km da UHE, e seu acesso se faz pela estrada 
municipal que liga o Distrito de Santana 
do Deserto à sede municipal de Rio Doce. 
Ao longo da sua extensão, foram implementadas 
bacias de sedimentação para tratamento do 
efluente gerado pela drenagem da água das 
chuvas, diques de contenção de sedimentos 
para evitar que partículas do solo conduzidas 
pela água da chuva chegue ao Rio Doce. 
Além disso, foi construída uma planta de 
dosagem de químicos para o tratamento de 
água e uma pedreira, utilizada para fornecer 
material para as obras de recuperação. 
 Está prevista a adequação das bacias 
de sedimentação, para receber e tratar 
os sedimentos dragados. Estes, por sua 
vez, serão dragados e conduzidos até à 
Fazenda Floresta por meio da tubulação já 
instalada. Nas bacias de sedimentação 2A 
e 2B, o sedimento será tratado e seco. Ao 
secar, ele será removido por escavadeiras e 
transportado por caminhões para a área de 
empilhamento, que se localiza em um dos 
pontos mais elevados da Fazenda Floresta. 
 A água dragada junto ao sedimento 
será tratada por meio do sistema composto 
pela bacia 2A, sistema de floculação, bacia 
2B, sistema de filtração e bacia de água 
filtrada. Na bacia de água filtrada, a água será 
monitorada de acordo com os parâmetros 
definidos pela resolução CONAMA n°430/2011 
e lançada de volta ao Rio Doce. 
 Caso esses parâmetros estejam acima 
do valor máximo estabelecido pela norma 
citada, a água será bombeada de volta para 
o sistema de tratamento, permanecendo até 
atender o padrão lançamento.

FAZENDA FLORESTA

 Para auxiliar na mitigação de 
impactos e bom funcionamento do 
empreendimento, são necessárias algumas 
infraestruturas de apoio. 
 Foi implantada um lavador de 
rodas próximo à cidade de Rio Doce 
para diminuir o carreamento de sólidos 
dos veículos para a zona urbana. Está 
sendo implantado um canteiro de obras 
nos limites da Fazenda Floresta para 
aumentar a capacidade da estrutura 
existente. A fim de proporcionar melhores 
condições de segurança à população e 
às operações, foram elaborados projetos 
para construção e reforços estruturais das 
já existentes. Foram realizadas a abertura 
de novos acessos, além da manutenção e 
sinalização dos existentes. Estão previstas 
o tratamento de erosões localizadas às 
margens dos acessos. 

INFRAESTRUTURAS DE APOIO AÇÕES PRÉVIAS AOS PERÍODOS 
CHUVOSOS 

OBRAS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO 
DAS EDIFICAÇÕES TOMBADAS

 Antes dos períodos chuvosos, a 
Fundação Renova implanta uma série 
de estruturas de forma a atenuar o 
carreamento de sedimentos para o Rio 
Doce, oferecendo segurança às obras 
já iniciadas, bem como garantindo o 
atendimento às especificações ambientais 
na região da Fazenda Floresta.

 O conjunto arquitetônico e  
paisagístico da Fazenda Floresta  possui 
significado cultural expressivo, observado 
pelas características simples  da arquitetura 
rural do período colonial. Diante disso, 
atividades de recuperação do imóvel vêm 
sendo desenvolvidas para sua preservação, 
que abrangem a restauração física e 
adequação ao uso e necessidades atuais.
 O restauro prevê a reconstituição 
das características originais e recuperações 
de elementos construtivos danificados, 
com o intuito, não só de manter a 
integridade arquitetônica e visual, mas 
também, preservar a relação deste com 
os demais elementos da fazenda.

 Foram identificadas falhas geológicas 
em áreas próximas ao Córrego Micaela. 
Assim sendo, foi necessária a canalização 
do córrego para garantir a estabilização 
local.

CANALIZAÇÕES E ÁGUAS

Falha Geológica é a ruptura 

ou divisão d
e um bloco 

de 

rochas ou f
aixas estreit

as da 

superfície q
ue influenci

a o 

comportamento de massas 

rochosas, q
ue em geral

, 

causa insta
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terreno
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE ESTUDO

 O termo “área de influência” é 
empregado na Avaliação de Impactos 
Ambientais como um dos instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente, 
destinado a subsidiar a análise da 
viabilidade ambiental e socioeconômica de 
empreendimentos. Áreas de influência são 
aquelas afetadas direta ou indiretamente 
pelos impactos do empreendimento e 
são estabelecidas para os diferentes 
“meios” (físico, biótico e socioeconômico), 
possuindo duas finalidades principais: 
estabelecer as áreas investigadas e 
caracterizadas na avaliação da viabilidade 
do empreendimento, e, determinar as 
áreas onde se concentrarão as ações do 
empreendedor.
 Assim sendo, existem as áreas 
de influência direta, que são aquelas 
passíveis de serem afetadas pelos 
impactos gerados pelo empreendimento, 
sejam eles positivos ou negativos, e as 
áreas de influência indireta, que se tratam 
das regiões possivelmente sujeitas aos 
impactos indiretos do empreendimento, 
ou seja, aqueles que apresentam baixa 
intensidade e são pouco significativos.
 Além do mais, têm-se as áreas 
diretamente afetadas, que abrangem 
toda extensão a qual será ocupada pelo 
empreendimento, juntamente com aquela 
que terá sua função alterada.

Florestinha, Gerônimo, 

Sagrado Coração de 

Jesus (Merengo), Pedra do 

Escalvado, São Sebast
ião do 

Soberbo (Novo Soberb
o),

Sede Municipal de Santa Cruz 

do Escalvado, Viana e 
Porto 

Plácido

Santa Cruz do Escalvado

Funil
Jorge

Marimbondo
Matadouro

Santana do DesertoSede Municipal 
de Rio Doce

Tapera

Rio Doce

Colônia do Pontal

Ponte Nova
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 A ADA abrange o reservatório da UHE Risoleta Neves, as áreas de disposição de 
sedimentos, canteiros de obras, faixas de servidão das tubulações, acessos, pedreira 
e outras áreas encerradas, em operação ou em implantação.

 Na definição da AID dos meios físico e biótico, consideram-se que os impactos 
mais relevantes do empreendimento são as alterações nas águas superficiais e no 
ar, as quais ocasionam impactos no meio físico que promovem mudanças no meio 
biótico.
 Para a definição das áreas de influência do meio socioeconômico, foram 
considerados os impactos relacionados à alteração do modo de vida da população, 
pressão sobre o uso das infraestruturas básicas, intensificação do tráfego de veículos, 
melhoria das vias de acesso, aumento da geração de empregos e aquecimento na 
circulação monetária.

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

MEIO SOCIOECONÔMICO

MEIO FÍSICO E BIÓTICO

 Na delimitação da AII dos meios físicos e biótico consideram-se todas as bacias 
hidrográficas de nível 6 (Sistema de Ottocodificação) que englobam parte da AID.
 No que se refere ao meio socioeconômico, a área estabelecida considerou o 
limite territorial dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. 
Esta área é identificada como AII, pois a unidade municipal poderá sofrer interferências, 
positivas ou negativas, advindas das obras, objeto deste estudo.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

 Conforme abordado na Resolução CONAMA n°01/86, dentro do contexto 
de um estudo de impacto, o diagnóstico ambiental das áreas de influência do 
empreendimento deve apresentar uma completa descrição e análise dos recursos 
ambientais, de modo a caracterizar a situação ambiental da área e suas interações  
em virtude das etapas do empreendimento (implantação, operação e fechamento).  
 O diagnóstico ambiental é a caracterização da qualidade ambiental atual da área 
de abrangência do estudo, de modo a fornecer conhecimento suficiente para embasar a 
identificação e a avaliação dos impactos nos meios físico, biológico e socioeconômico. 
Nesse caso específico, uma vez que as ações foram realizadas em caráter emergencial, 
o diagnóstico será utilizado como subsídio técnico para proposição de medidas 
mitigadoras e compensatórias aos impactos ocasionados em função dessas ações. 
 A abordagem deve sempre ser direcionada à solução dos problemas, levando 
em conta os riscos envolvidos, as exigências legais e principalmente as tecnologias 
adotadas pelo empreendimento. Assim sendo, o diagnóstico ambiental deverá retratar 
a qualidade ambiental atual das áreas de abrangência dos estudos, indicando as 
principais características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental, de 
forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os 
meios físico, biológico e socioeconômico e a área diretamente afetada.   
  A descrição de cada meio é iniciada pela definição das Áreas de Estudo, que 
orientam  o diagnóstico ambiental e análise de impactos, conforme apresentado a 
seguir:
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Clima

 A área do empreendimento        
encontra-se em uma faixa de transição 
climática, a qual possui duas estações bem 
definidas, sendo uma seca (inverno) e 
outra chuvosa (verão).
 Para a região do município de Rio 
Doce – MG, aproximadamente 80% da 
precipitação anual é distribuída entre os 
meses de outubro a março. Os meses de 
maio a agosto são os mais secos do ano, 
com precipitação inferior a 30 mm.
 - Período Chuvoso (outubro a 
março):
aumento da disponibilidade hídrica, arraste 
de partículas, aporte de sedimento nas 
estradas e cursos d’água, maior incidência 
de raios, formação de atoleiros, diminuição 
da necessidade de irrigação e umectação 
de vias e o mais importante, período ideal 
para plantio.
 -Período Seco (abril a setembro):
adequado para obras com grandes 
movimentações de terra, aumento da 
suspensão de partículas no ar, diminuição 
da disponibilidade hídrica para as 
atividades do empreendimento e maior 
evaporação nas bacias de sedimentação 
e pilhas de deposição de rejeitos.

Geomorfologia

 Na região, os morros e colinas 
pequenas são as formas dominantes do 
relevo, apresentando formas dissecadas, 
com vertentes declivosas, que formam 
vales em “v” encaixados.

MEIO FÍSICO

 No vale do Rio Doce, predominam 
a erosão e a deposição fluvial, sendo 
essa última mais expressiva ao longo do 
reservatório da usina hidrelétrica. 

 

Pedologia 
 
 Na região do empreendimento, 
predomina-se os Argissolos Vermelho-
Amarelos, Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Cambissolo Háplico.
 Argissolo Vermelho-Amarelo: são 
caracterizados por uma mudança expressiva 
de textura nos horizontes superficiais pelo 
acúmulo de argila. Estão presentes nas 
áreas de baixadas geralmente associado 
a uma área brejosa ou úmida. São 
solos cultiváveis, altamente susceptíveis 
a compactação e que possuem baixa 
disponibilidade de nutrientes.
 Latossolo Vermelho-Amarelo: são 
solos bem drenados e profundos, com 
cor, textura e estrutura uniformes em 
profundidade. Considerados aptos, em 
geral, para pastagens e/ou reflorestamento, 
com problemas simples de conservação.
Cambissolo háplico: são solos pouco 
evoluídos, com muitos fragmentos de 
rocha e minerais primários.
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Bacia hidrográfica

 A área de estudo está inserida 
na bacia do Rio Doce, que  possui uma 
extensão aproximada de 879 km desde a 
primeira nascente no Rio Xopotó, na Serra da 
Mantiqueira em Minas Gerais, até sua foz no 
Oceano Atlântico, localizada em Regência, 
distrito de Linhares – ES.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qualidade da água 
 
 Para caracterizar a qualidade da 
água na Área de Influência das atividades 
de dragagem e disposição de sedimentos 
na Fazenda Floresta, é importante 
considerar que existem dois cenários: 
um cenário antes do rompimento da 
barragem de Fundão (novembro de 
2015) e outro após o referido evento. 
 Após o rompimento: houve um 
aumento no aporte de sedimentos e 
material lenhoso, carreado junto aos 
sedimentos para o Rio Doce, sendo boa 
parte depositada no reservatório da UHE 
Risoleta Neves. Algumas atividades de 
desassoreamento, dragagem e disposição 
de sedimentos ocorreram logo após o 

evento, em caráter emergencial. Assim, em 
relação à qualidade da água, verificou-se 
uma alta turbidez e sólidos suspensos, além 
de uma consequente redução de organismos 
da microflora e microfauna aquática. 
 As ações para mitigação dos 
impactos nos cursos d’agua são 
integrantes do Programa de Gestão 
de Recursos Hídricos, que buscam 
minimizar as alterações causadas no 
ambiente devido ao rompimento e 
atividades realizadas no empreendimento. 

Fontes ruidosas
 
 As ondas sonoras emitidas por 
distintas fontes de ruído se propagam 
no meio ambiente por inúmeras formas. 
O conjunto de atividades geradoras de 
ruídos, incluindo a atividade alvo do 
empreendimento em questão, envolve o 
movimento de veículos leves e pesados, 
máquinas pesadas, o transporte, carga e 
a descarga de materiais. Foram realizados 
monitoramentos dos fatores geradores de 
ruídos e sua intensidade à percepção, 
para obtenção de dados e posterior 
geração de informações que auxiliarão 
em medidas caso seja detectado valores 
além do que a legislação permite. 

Qualidade do ar 

 A qualidade do ar é definida pela 
interação entre a própria atmosfera e 
os contaminantes atmosféricos emitidos 
pelas fontes de poluição, sejam elas 
fixas ou móveis, próximas ou distantes. 

Desse modo, são estabelecidos níveis de 
referência para diferenciar o ar de boa 
qualidade daquele que traz prejuízos à 
saúde, a fim de preservar, recuperar e 
assegurar a qualidade do ar. O diagnóstico 
da qualidade  do ar foi realizado por meio 
de dados de três estações automáticas, 
sendo duas móveis e uma fixa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espeleologia

 Consiste em todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, 
popularmente conhecido como caverna, 
gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, 
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral 
e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados. 
 A análise do potencial espeleológico 
demonstrou que a maioria da área 
apresenta baixo ou médio potencial, 
especialmente em função  do substrato 
rochoso.  Os locais definidos como alto 
potencial estão relacionados à exposição 
dos maciços rochosos, margens de 
cursos d’água e rupturas do relevo. 

A  bacia do Rio Doce, em termos 

econômicos, contribui com 

a produção mineral de mica, 

pedras coradas, calcário 

e minerais ferrosos. Na 

agricultura, destaca-se o 

cultivo de milho, feijão, café, 

mandioca, cana-de-açúcar, 

banana e arroz

As concentrações de materiais particulados apresentam abaixo do estabelecido pela legislação vigente

O resultado de um caminhamento de 
mais de 220 km de trilhas, avaliou 
quase que em totalidade a área de 
estudo. Os únicos trechos não avaliados 
corresponderam ao leito do Rio Doce 
e porções com restrição de acesso 
por parte dos proprietários das terras. 
 Foram assim mapeadas 4 cavidades, 
sendo 2  com desenvolvimento linear 
inferior a 5 m, e 2 cavidades superiores 
a 5 m, todas associadas a cursos d’água, 
localizando-se em suas margens. De 
maneira geral, possui média dificuldade 
de acesso, devido à necessidade de 
rastejamento. Apresentaram bom estado 
de conservação, contudo, seus entornos 
são dominados por pastagem.

Ilustração da
 seção A 

da cavidade
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MEIO BIÓTICO

 A área de influência do estudo encontra-se inserida no domínio da Mata Atlântica, 
que atualmente encontra-se reduzida a apenas 12,4% da sua área original em 
nível nacional e 7% de sua área original em Minas Gerais. A cobertura do solo é 
predominantemente antrópica. A vegetação nativa florestal mais bem representada é a 
FESD, cerca de 30% da cobertura. Nesse contexto, o empreendimento está inserido em 
uma área de Mata Atlântica que possui em sua maioria fragmentos de pequeno porte 
(menor que 5 ha), reforçando o indicativo de degradação e fragmentação deste bioma 
para o estado de Minas Gerais.

DIAGNÓSTICO DE FLORA 

 A vegetação inclusa na área de influência está distribuída em 277 fragmentos 
e ocupa uma área aproximada de 1.900 ha, representando cerca de 25% da área de 
influência direta. Em sua maioria (77%), os fragmentos possuem área inferior a 5 ha, 
ocorrendo apenas sete fragmentos entre 50 e 100 ha e dois maiores que 100 hectares.
 Após diferentes ciclos de exploração, a vegetação nativa é composta por 
fragmentos em diferentes estágios de regeneração de Floresta Estacional Semidecidual, 
de forma que as famílias mais bem representadas são Fabaceae e Bignoniaceae. Em 
sua maioria, os fragmentos contêm indivíduos de elevada densidade e pertencentes 
principalmente ao grupo das espécies pioneiras, comuns de se observar em formações 
secundárias.
 Além da composição de espécies, a distribuição espacial horizontal e vertical 
(poucos indivíduos com grande porte) reforçam o indício de que a vegetação da área de 
estudo do empreendimento é secundária, apresentando poucos fragmentos conservados. 
Apesar disto, foi observado que boa parte dos indivíduos que constituem as espécies 
regenerantes são de dispersão por animais indicando uma importante interação entre 
a vegetação e a fauna que pode favorecer a conservação e a perpetuação dessa 
vegetação.
 Mesmo com a fragmentação, a presença de espécies ameaçadas como a Apuleia 
leiocarpa (Garapa), Dalbergia nigra (Jacarandá da Bahia), Ocotea odorifera (Canela 
Sassafrás), Virola bicuhyba (Bicuíba), e Zeyheria tuberculosa (Ipê Felpudo) na vegetação 
da área, reforça a necessidade de conservação destes fragmentos. Eles podem ser 
utilizados para aquisição de sementes e consequente produção de mudas utilizadas em 
programas de restauração florestal, e conservação das espécies raras e ameaçadas de 
extinção.
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DIAGNÓSTICO DE FAUNA

 As informações levantadas no diagnóstico da fauna são de fundamental importância 
para toda a análise da influência do empreendimento no meio ambiente. São os resultados 
desse estudo que subsidiarão a avaliação do seu impacto na fauna da região, as 
medidas mitigatórias, compensatórias e os planos de monitoramento a serem realizados. 
 A realização dessa avaliação foi embasada em dois métodos de levantamento 
de dados de ocorrência das espécies. Os primários, com campanhas e coletas 
na região diretamente afetada, e os dados secundários, de estudos como: 

 º Relatório de regularização ambiental;
 º Sistema de informação distribuído para coleções biológicas;
 º Planos de manejo;
 º Monitoramento de fauna na área de influência da Usina Hidrelétrica Risoleta 

Neves;
 º Produção científica de artigos, dissertações e teses acadêmicas. 

 
5 GRUPOS ESTUDADOS 
285 ESPÉCIES CATALOGADAS POR 
LEVANTAMENTO DIRETO NA ÁREA 
AFETADA 
572 ESPÉCIES POR DADOS DE 
ESTUDOS NA REGIÃO DE ENTORNO DO 
EMPREENDIMENTO
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Herpetofauna
 A herpetofauna é nome utilizado para 
se referir a dois grupos de vertebrados, os  
anfíbios e répteis. A maioria dos anfíbios 
está associada a ambientes aquáticos, 
por necessitar da umidade para realizar 
suas trocas gasosas, e, portanto, são 
diretamente dependentes  da  existência  
desses  ambientes. Os répteis, por sua 
vez, desempenham um importante papel  
ecológico no ecossistema e são  peças-
chaves da cadeia alimentar, incluindo 
predadores de topo, como é o caso dos 
jacarés.
 O levantamento na área do 
empreendimento, evidenciou a ocorrência 
de 15 espécies de anfíbios e 4 espécies 
de répteis. O estudo desses dois grupos é 
usado como indicador para o estado de 
conservação de ambientes. Um exemplo de 
indicador é a espécie Ololygon carnevallii 
(nome comum desconhecido) que possui 
ocorrência associada a córregos no 
interior de fragmentos florestais.
 Uma das espécies de réptil 
encontrada é falsa-coral (Oxyrhopus 
guibei), de ampla distribuição no estado 
de Minas Gerias. Trata-se de uma serpente 
de hábito noturno, não-venenosa que 
se alimenta de roedores e lagartos por 
constrição (pressão por “abraço”). Ela é 
confundida com a coral verdadeira pelo 
padrão da coloração das suas escamas, 
chamado de mimetismo, que consiste em 
apresentar características semelhantes a 
outros indivíduos, a fim de, por exemplo, 
afugentar um predador que venha a 
oferecer algum perigo.

 Composta pelos mamíferos não 
voadores, a mastofauna terrestre é bem 
diversa no estado de Minas Gerais. Estes 
mamíferos são responsáveis por vários 
processos ecológicos, atuando como 
importantes predadores, presas, dispersores 
de sementes e polinizadores, que auxiliam 
na manutenção da diversidade florestal. 
 Nos levantamentos realizados ao longo 
do empreendimento, foram catalogadas 
28 espécies de mastofauna, e as mais 
importantes serão apresentadas a seguir. 
 As cuícas, representadas pelas 
espécies Gracilinanus microtarsus e 
Marmosops incanus, são pequenos 
mamíferos marsupiais de ocorrência 
registrada na área de estudo. 
Elas pertencem a um grupo bem 
diversificado de mamíferos de pequeno 
porte, com os mais diversos hábitos, 
predominantemente noturnos e arborícolas. 
 Os registros de médios e grandes 
mamíferos destacam-se pela presença de 
espécies de carnívoros como o furão-
pequeno (Galictis cuja), quati (Nasua nasua) 
e mão-pelada (Procyon cancrivorus), os 
quais representam espécies de predadores 
de nível elevado na cadeia trófica, 
indicando uma boa qualidade ambiental. 
Ainda, houve o registro de duas espécies 
de primatas, o guigó (Callicebus nigrifrons) 
e macaco-prego (Sapajus nigritus), 
confirmando que a área ainda apresenta 
fragmentos capazes de abrigar espécies 
de hábitos sociais e arborícola, as quais, 
inclusive, são sensíveis às alterações na 
estrutura florestal.

Mastofauna terrestre

Gracilinanus microtarsus 
(Cuíca)

Oxyrhopus guibei  (Coral)     

 A mastofauna voadora é composta pelos morcegos, que desempenham as 
mais diversas funções ecológicas, como: a dispersão de sementes, polinização, 
transmissão de doenças e até como controladores de pragas, já que 75% das 
espécies são insetívoras. São considerados essenciais para a regeneração florestal, 
por dispersar sementes de plantas pioneiras em clareiras e bordas de matas.  
 Na área de estudo, foram capturados um total de 233 indivíduos, distribuídos 
em 14 espécies. Com relação à abundância das espécies, os morcegos frugívoros 
foram os mais abundantes e possuem reconhecido papel na dispersão de sementes 
zoocóricas na Região Neotropical. Esses animais se alimentam de uma grande variedade 
de frutos, eliminando sementes em pleno voo ou sob poleiros de alimentação. 
 Dentre  as  espécies  de morcegos frugívoros ocorrentes na área de estudo, o Vampyressa 
pusilla possui distribuição relativamente restrita, quase que exclusivamente no bioma Mata 
Atlântica, no sudeste e sul do Brasil, com pequenas porções no Paraguai e Argentina. 
 Foi também capturado o morcego vampiro (Desmodus rotundus), que é uma 
espécie de importância médica-veterinária presente em todo o Brasil, por se alimentar 
preferencialmente do sangue de grandes e médios mamíferos silvestres em ambientes 
naturais; cavalos, bois e porcos em ambientes antrópicos; atuando como vetor 
da raiva. É uma espécie naturalmente rara em ambientes preservados, ocorrendo 
preferencialmente em áreas antropizadas, onde há atividade pecuária.

Mastofauna voadora
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Avifauna
 Este é o grupo com maior número de 
espécies com ocorrência restrita na Mata 
Atlântica. As espécies são observadas em 
diferentes ambientes, causando dispersão 
de sementes e influenciando a regeneração 
natural entre áreas. As aves constituem 
grupos de espécies com maior ou menor 
grau de adaptação à ação humana, de forma 
que espécies sensíveis tendem a ter suas 
populações reduzidas ou até extintas. 
 Para a área do empreendimento, 
foram registradas 198 espécies desse grupo, 
com maior quantidade de representantes 
da família Tyrannidae, reconhecida como a 
maior família da América Latina, ocupando  
desde florestas pluviais até ambientes 
abertos.
 Espécies que podem ser associadas 
à urbanização e à redução das áreas 
florestadas são frequentes na área do 
empreendimento, como por exemplo, o anu-
branco (Guira guira) e o baiano (Sporophila 
nigricollis) comuns em áreas de pastagem, 
e o urubu-de-cabeça-vermelha  (Cathartes 
aura) adaptado à presença de cidades onde, 
se alimenta de lixo tanto na área urbana 
quando dos lixões.
 Foi observada na área do 
empreendimento a presença de Jacuaçu 
(Penelope obscura), espécie frugívora muito 
conhecida pelos cafeicultores. Esta espécie 
frequentemente se alimenta dos frutos 
do café, que passam pelo trato digestivo 
deste animal, e após  defecar os graõs são 
recolhidos das fezes e comercializados como 
café gourmet. Por outro lado, o Saltator 
similis (trica-ferro) e todas as espécies do 
gênero Sporophila são muito apreciados 
pelo canto sendo alvo comum de traficantes 
de animais silvestres e do comércio ilegal.

 Do total das 99 espécies já registradas no Rio Doce, 26 foram amostradas na 
área do empreendimento. Algumas espécies, como por exemplo: Astyanax bimaculatus 
(Lambari), Hoplias malabaricus (traíra), Geophagus brasiliensis (cará) e Rhamdia quelen 
(bagre), estão presentes na culinária brasileira, sendo consumidas principalmente pela 
população ribeirinha de baixa renda. Por outro lado, alguns peixes como: Megaleporinus 
conirostris (piaui branco) e  Leporinus copelandii (piau vermelho) são cobiçados tanto 
na pesca profissional e amadora.
 As espécimes da ictiofauna predominantes nos levantamentos da área do 
empreendimento são tipicamente encontradas ao longo de toda bacia fluvial sul-
americana. Entretanto, no estudo foi observada uma espécie endêmica da bacia do Rio 
Doce, o cascudo laje (Delturus carinotus). Além disso, o lambari bocarra (Oligosarcus 
argenteus) tem sua distribuição restrita às bacias dos rios Doce e São Francisco.

Ictiofauna
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MEIO SOCIOECONÔMICO

 A Área de Influência Indireta do empreendimento contempla os municípios em que 
os impactos são de segunda ordem ou superior. Para este estudo, foram considerados 
os municípios de Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Destaca-se que, 
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado sobrepõem a Área de Influência Direta (AID) 
e possuem relações socioeconômicas semelhantes em relação ao empreendimento. 
Já Ponte Nova, localizado a uma distância maior, possui características e relações 
diferentes com o empreendimento objeto do presente estudo.

 De acordo com último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o município de Ponte Nova possui 57.390 habitantes, correspondendo a 0,29% 
da população do estado de Minas Gerais. Deste total, cerca de 47,91% corresponde aos 
homens e 52,09% às mulheres. Com relação a faixa etária da população, identifica-se que 
a maior parcela de indivíduos é de adultos, com idade entre 20 a 39 anos. Os dados de 
2017 revelam que, 66,35% da população estão no grupo economicamente ativo, sendo que, 
59,11% das pessoas realizam algum tipo de ocupação no setor de comércio e serviços.
 Em relação à educação, 2.311 alunos estavam matriculados na educação infantil, 
7.130 no ensino fundamental, 2.163 no ensino médio, 633 na educação profissional, 2.518 
em cursos de educação para jovens e adultos, e 320 alunos cursavam a educação especial. 
 Segundo o Ministério da Saúde, Ponte Nova dispunha de 206 unidades de atendimento 
médico, onde 73,3% eram referentes a consultórios médicos. Analisando a série histórica 
de atendimentos, observa-se que houve um maior número de atendimentos de média 
complexidade entre os anos de 2014 e 2016. Já em 2017, o índice relacionado à atenção 
básica foi superior, com um valor que ultrapassa 900.000 atendimentos, sendo que, as 
principais causas das internações deste período incluem gravidez e partos, seguidos de 
problemas no aparelho circulatório. 
 Em relação aos serviços públicos, Ponte Nova dispõe de ampla cobertura urbana 
para o abastecimento de água e redes coleta de esgoto, bem como a coleta de resíduos 
sólidos. Além disso, de acordo com o levantamento, 99,5% dos domicílios dispunham de 
rede elétrica.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - PONTE NOVA
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA –  
RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO

 No ano de 2010, as populações dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado foram de 2.468 e 4.992 habitantes, respectivamente. As estimativas para 
o ano de 2018, apontam um crescimento populacional no município de Rio Doce, 
chegando a 2.599 habitantes e uma redução populacional de 3,99% para Santa Cruz 
do Escalvado. Em relação ao contexto etário da população dos municípios analisados, 
identifica-se que a maior parcela de indivíduos residentes nestes municípios são 
crianças e jovens com idade entre 0 e 19 anos.
 Referente ao grau de urbanização, Rio Doce exibiu um elevado crescimento nas 
últimas duas décadas, chegando a quase 20%, enquanto Santa Cruz do Escalvado 
apresentou um crescimento de 12% no mesmo período. Neste contexto, é observado 
que, apesar de Rio Doce e Santa Cruz terem números semelhantes de domicílios 
urbanos, Santa Cruz apresenta um número superior de domicílios rurais.
 Os municípios de Rio Doce e Santa Cruz dispõem de poucas instituições de 
ensino. Estas instituições oferecem vagas que abrangem desde a educação infantil 
até o ensino médio. Foi observado que, para 2018, ambas as cidades dispunham de 
turmas de ensino médio saturadas, sendo em média 30 alunos por turma para Rio 
Doce e 36 alunos para Santa Cruz. Posterior à conclusão do ensino médio, os recém 
formados têm que procurar por cursos profissionalizantes, ou graduação fora das 
localidades de origem.
 Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, Rio Doce dispunha de 11 unidades 
de atendimento médico e Santa Cruz do Escalvado possuía 30 unidades. No mesmo 
ano, o número médio de consultas por habitantes para os dois municípios foi de 18 
e 14 consultas/habitantes para Rio Doce e Santa Cruz, respectivamente. Analisando os 
dados, percebe-se que houve uma tendência de crescimento no número de consultas 
para ambos os municípios a partir do ano de 2015, o qual pode estar associado às 
obras emergenciais referentes ao rompimento da Barragem de Fundão.
 De acordo com informações do IBGE, referentes ao ano de 2010, os serviços 
públicos eram oferecidos em ambos os municípios. Rio Doce dispunha de aproximadamente 
80% das residências abastecidas pela rede pública. Por outro lado, o percentual em 
Santa Cruz foi de aproximadamente 54%. A rede de esgoto atendia aproximadamente 
74% da população em Rio Doce e 36% em Santa Cruz. O município de Rio Doce 
também teve maior percentual de coleta de resíduos sólidos em relação Santa Cruz 
do Escalvado. 
 De acordo com os dados da economia local, observa-se um avanço na 
participação do PIB dos setores da indústria e de comércio e serviços em Rio Doce, 
enquanto em Santa Cruz do Escalvado, destaca-se o setor da agropecuária e do 
comércio e serviços, ou seja, tal município possui ainda uma estrutura econômica 
baseada no primeiro setor.
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 O diagnóstico socioeconômico da AID foi realizado a partir da observação de 
parâmetros específicos, que fazem parte da realidade de uma localidade. Para tanto, 
foram realizadas entrevistas junto à população das comunidades inseridas próximas ao 
empreendimento.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

 A sede do município de Santa Cruz do Escalvado está localizada à aproximada-
mente 4 km do empreendimento. Além da sede municipal, sete comunidades foram in-
seridas na AID do empreendimento, sendo elas: Florestinha, Gerônimo, Merengo, Novo 
Soberbo, Pedra do Escalvado, Viana e Porto Plácido. Em relação ao empreendimento, 
dentre as comunidades de Santa Cruz do Escalvado, Novo Soberbo é mais próxima, 
enquanto Merengo é a mais distante.
 Para um total de 205 entrevistas realizadas, 62% dos entrevistados foram do 
sexo feminino e 38% do masculino. Em sua maioria, 51% da população entrevistada, 
encontrava-se entre 21 e 40 anos de idade. Aproximadamente 40% dos entrevistados 
têm o ensino médio concluído e 47% exercem alguma atividade remunerada. Em ge-
ral, a população das localidades vive em casas com padrão simples de construção, 
mas que proporcionam o conforto e a segurança necessária. Por se tratar de um 
assentamento, Novo Soberbo têm características urbanas bem evidentes em relação 
às demais comunidades, sendo construída com um padrão de lotes residenciais.
 A região favorece a busca por atividades de lazer e entretenimento nas pró-
prias comunidades ou nas proximidades. Entretanto, foi recorrente a afirmação da 
não existência de muitas opções de lazer na região. É importante destacar que, a 
localidade de Pedra do Escalvado consiste num conjunto paisagístico, arquitetônico, 
natural, arqueológico inventariado em nível municipal, importante para o turismo, a 
APA da Pedra do Escalvado, criada pela Lei Municipal nº 341/95. Enraizada na cultura 
da região, a festa religiosa que comemora o dia de São Sebastião, atrai visitação e 
turismo para a comunidade de Novo Soberbo durante o mês de janeiro.

Santa Cruz do Escalvado
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 A sede do município de Rio Doce está localizada à aproximadamente 5,8 km 
do empreendimento. Além da sede, foram realizadas entrevistas nas comunidades de 
Funil, Jorge, Marimbondo, Matadouro Santana do Deserto e Tapera. As comunidades 
mais próximas do empreendimento são Santana do Deserto e Marimbondo, enquanto 
as mais distantes são Jorge e Matadouro.
 Das 168 entrevistas realizadas, 50% foram aplicadas às pessoas do sexo 
feminino e 50% às do sexo masculino. Aproximadamente 60% dos entrevistados 
tinham idade acima dos 41 anos e em sua grande maioria (67%), não haviam 
concluído o ensino médio. É importante observar que, a maior parte dos entrevistados 
residentes em Santana do Deserto, Matadouro, Jorge e Funil não possuem sequer o 
ensino fundamental completo. 
 O grau de escolaridade apresentado pela maior parte da população amostrada, 
condiz com o nível técnico exigido para a maioria das profissões relatadas pelos 
entrevistados. Nesse contexto, 43% dos entrevistados exercem atividade remunerada; 
35% declararam-se sem ocupação; e, 22% são aposentados.
 Com exceção da sede municipal que dispõe de infraestrutura urbana completa, 
as comunidades de Rio Doce têm características rurais marcantes e com baixo grau 
de urbanização. Em muitos casos, a urbanização se restringe ao calçamento, a coleta 
de resíduos sólidos pela prefeitura e ao fornecimento de energia elétrica.
 A tranquilidade e qualidade de vida é um atributo marcante na realidade da 
população das comunidades amostradas. Este pode ser o principal fator relatado 
pelos entrevistados que informaram gostar da cidade/comunidade e da região. 

Rio Doce

 Inserida na AID do empreendimento, a localidade Colônia do Pontal pertence ao 
município de Ponte Nova, distante cerca de 6 km da sede municipal. É composta por 
algumas casas que margeiam o acesso principal de ligação entre a sede municipal 
de Ponte Nova a Rio Doce. 
 Aproximadamente 63% dos entrevistados correspondiam à pessoas do sexo 
feminino e 37% do masculino. Em relação a faixa etária, 60% dos entrevistados 
tinham idade superior a 51 anos. Quanto à ocupação dos entrevistados, 50% são 
aposentados; 37,5% exercem atividade remunerada; e, 12,5% declararam-se sem 
ocupação.
 A comunidade tem características rurais, com pouca urbanização. Tanto o 
fornecimento de água, quanto o direcionamento do esgotamento sanitário, não é 
feito por rede pública, porém, há coleta de resíduos sólidos por parte da prefeitura 
municipal. No que se refere ao acesso aos serviços públicos, a localidade de Colônia 
do Pontal não é servida de unidades de saúde e escolas. Entretanto, as residências 
foram construídas para fornecer o conforto e segurança necessários, mesmo com 
acabamento mais simples. Devido à simplicidade do povoado, demandas de saúde 
educação e lazer são majoritariamente sanadas na comunidade de Rosário do Pontal 
ou na sede, Ponte Nova.

Ponte Nova

Ponte Nova
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IMPACTOS AMBIENTAIS

 O impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
ou biológicas do meio ambiente, resultante das atividades humanas. Essas atividades 
são decorrentes dos produtos ou serviços de uma organização que podem interagir 
com meio ambiente, e consequentemente gerar os impactos.
 Para avaliar os impactos da obra necessária à mitigação dos efeitos do 
rompimento da barragem de Fundão, é preciso segmentar o raciocínio para não 
confundir as diferentes fontes geradoras de impacto. Tendo o foco específico nos 
impactos ambientais associados às obras que vieram sequencialmente ao rompimento. 
 A despeito da importância das obras de recuperação, no que tange aos impactos 
positivos esperados pelas mesmas para as gerações vindouras, a seguir encontram-se 
também avaliados os impactos negativos das implicações dessa obra, para os quais 
serão propostas as respectivas medidas de mitigação e ou compensatórias.
 Tendo  como  base  os dados gerais que compõem o diagnóstico  ambiental, 
principalmente   da ADA, procedeu-se a uma listagem dos impactos observados e 
consequenciais, avaliados por meio do método Check-List. Consiste ainda a previsão 
e enumeração dos impactos a partir dos cenários descritos detalhadamente nos 
diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico.
 A avaliação dos impactos advindos da regularização ambiental das obras de 
dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens 
e setores do Trecho 12 pautou-se na análise das áreas intervindas, considerando as 
atividades que foram realizadas (implantação) para posterior operação da dragagem, 
atividade alvo do empreendimento objeto de licenciamento.
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MEIO FÍSICO
Indução e intensificação de 

processos erosivos e movimentos de 
massa

 A remoção da cobertura vegetal 
deixa o solo exposto, intensificando os 
processos erosivos e movimentos de 
massa. Consequentemente, tais processos 
contribuem para a compactação e 
desagregação do solo, aumento da 
velocidade e do volume do fluxo hídrico 
pluvial. Em situações mais extremas, tais 
como áreas de barrancos e encostas 
íngremes, por exemplo, a interferência 
poderá causar processos erosivos que, 
se não controlados, poderão formar 
voçorocas.
 
Alteração das propriedades físico-
químicas do solo

 As atividades de supressão, 
escavação e movimentação do solo, 
provocam a perda de matéria orgânica, 
redução da porosidade e permeabilidade 
do solo, aumento da compactação do solo 
e do escoamento superficial, que induzem 
processos erosivos, movimentos de massa, 
e consequentemente o carreamento de 
sedimentos para os cursos d’água a 
jusante.

 Contaminação do solo

 As atividades de operação, 
manutenção e abastecimento de máquinas 
e equipamentos, podem gerar resíduos 

e vazamentos de compostos oleosos, 
contaminando o solo.
 Além desses, a contaminação pode 
ser causada pelo manuseio incorreto de 
produtos químicos durante a operação, 
efluentes sanitários e resíduos sólidos que 
não sejam destinados adequadamente a 
coleta seletiva.

Alteração da qualidade do ar

 A alteração da qualidade do ar ocorre 
em especial pelas emissões de material 
particulado, incluindo partículas inaláveis, 
inerentes às atividades de supressão da 
vegetação; limpeza e terraplenagem da 
área; abertura de acessos; implantação dos 
canteiros de obras; transporte e disposição de 
material; abertura e exploração da pedreira, 
movimentação e operação de veículos, 
máquinas e equipamentos leves e pesados 
em geral em vias e áreas não pavimentadas 
principalmente. Estas atividades deixam 
os solos expostos, vulneráveis à ação dos 
ventos, que potencialmente provoca a 
emissão de material particulado em diversas 
granulometrias.

Alteração dos níveis de ruído e 
pressão sonora

 As operações necessárias à 
implantação do projeto incluem a 
movimentação de máquinas e veículos, 
obras civis e montagens eletromecânicas 
e as estruturas definitivas de apoio 
operacional, as quais elevam os níveis de 
ruído ambiental na área do empreendimento, 

impactando principalmente a 
fauna local e, secundariamente, 
as comunidades de entorno. 
 
 

Alteração da qualidade das águas 
superficiais e dinâmica hídrica

 O impacto pode estar associado 
ao lançamentos de efluentes líquidos das 
obras, água das chuvas com partículas de 
solo, alteração na dinâmica do córregos 
e margens do Rio Doce, onde foram 
dispostos materiais e construídos diques, 
intervenção em corpos hídricos e APP´s, 
que geram carreamento de sedimentos e 
particulados para o corpo hídrico. Além 
desses, a lavagem e manutenção das 
máquinas, equipamentos e veículos, pode 
gerar efluentes oleosos, que, se lançados 
aos cursos d´água sem tratamento, poderá 
alterar a qualidade da água superficial. 

Alteração na qualidade das águas 
subterrâneas

 As atividades de lavagem de veículos, 
operação, manutenção e abastecimento 
de máquinas e equipamentos em 
campo, podem gerar efluentes oleosos, 
que possuem o potencial de alterar a 
qualidade química do solo. Caso o 
solo não seja retirado ou tratado, os 
efluentes poderão deslocar pelo solo (por 
percolação), alterando a qualidade das 
águas subterrâneas.

Elevação do nível do lençol freático

 Após o encerramento das atividades 
de Dragagem, recuperação das margens 
e descomissionamento dos setores, será 
dado início ao enchimento do reservatório 
da UHE. Com a formação do reservatório, 
será ampliado de forma significativa a área 
de recarga original do aquífero, elevando o 
nível freático, podendo aumentar o número 
de locais favoráveis a captação de água 
subterrânea.
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MEIO BIÓTICO

Alteração do ambiente natural

 A remoção da cobertura vegetal, 
abertura de acessos e instalação das 
estruturas, descaracteriza a paisagem 
natural. As atividades humanas, econômicas 
e sociais, ocasionam modificações 
na morfologia e nos processos 
dos sistemas ambientais, podendo 
afetar a geomorfologia, componentes 
climáticos, hidrológicos e o ecossistema. 

Interferência na circulação e 
atropelamento de animais silvestres

 O atropelamento de animais é 
uma importante causa de mortalidade 
espécies de animais silvestres no Brasil. 
A mortalidade por atropelamento é mais 
impactante para populações naturais, 
principalmente para espécies ameaçadas 
de extinção. Além disso, o uso de máquinas 
pesadas acarretará a compactação do 
solo, prejudicando as espécies de hábito 
subterrâneo.

Dispersão e afugentamento da fauna 
terrestre

 A implantação do empreendimento 
implica na supressão de vegetação, 
movimentação de máquinas, veículos e 
pessoas, implantação de estruturas e 
geração de ruídos, que podem perturbar 
espécies da fauna presente nas proximidades, 

acarretando seu afugentamento. 

Possibilidade de perda de indivíduos 
da fauna terrestre

 A fauna desloca-se espontaneamente, 
devido aos ruídos de máquinas e pessoas 
nos ambientes, mas nem todos os animais 
possuem tanta mobilidade, podendo se 
lesionar ou morrer. Além disso, a queda 
das árvores durante a supressão, pode 
causar a morte de animais, derrubar ninhos, 
inviabilizando ovos ou ferindo indivíduos 
aninhados, bem como tocas e moradias 
podem ser obstruídas. A perda de indivíduos 
não atinge somente as áreas impactadas, 
mas também meios florestais próximos. 

Alteração do equilíbrio das 
comunidades aquáticas

 Refere-se tanto a comunidade 
de peixes, como a comunidade de 
microorganismos aquáticos (limnológica). 
As características qualiquantitativas da 
fauna aquática já estão profundamente 
alteradas, uma vez que o rompimento 
da barragem de Fundão gerou perda de 
diversidade e indivíduos. Considerando 
isto, durante a implantação das 
estruturas necessárias para as atividades 
de recuperação, há a possibilidade 
de novos impactos na já fragilizada a 
comunidade aquática, que tende, mesmo 
que lentamente a voltar a um equilíbrio 
após o rompimento. 
Durante as obras emergenciais, a construção 
dos barramentos gerou aspectos que 

interferem diretamente no equilíbrio das 
comunidades aquáticas, criando uma 
impossibilidade no fluxo da comunidade 
aquática no sentido á montante, pois os 
barramentos se tornaram barreiras físicas, 
modificando a dinâmica hidrológica dos 
ambientes aquáticos.

Interferência sobre fragmentos de 
floresta estacional Semidecidual

 As intervenções em vegetação nativa 
foram realizadas em uma estreita faixa 
de APP, formada por indivíduos arbóreos 
concentrados nas margens do Córrego 
Micaela e em pequenos trechos nas 
margens do lago da UHE Risoleta Neves. 
As supressões ocorreram em bordas do 
fragmento, onde geralmente ocorre menos 
densidade de espécies de interesse para 
conservação. Contudo, a supressão da 
borda faz com que as áreas do interior da 
floresta sejam transformadas em bordas, 
passando a sofrer com este efeito, ou seja, 
as áreas não suprimidas são diretamente 
afetadas pela supressão adjacente. 

Perda de indivíduos da flora

 A supressão de indivíduos da flora 
nativa, tanto em ambientes florestais, 
como de indivíduos isolados em meio à 
pastagem, afeta diretamente a diversidade 
genética de populações de diversas 
espécies, em especial, as ameaçadas de 
extinção e imunes de corte, conforme 
diagnosticado nos estudos da flora.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
Aumento dos postos de trabalho 

temporários

 A contratação temporária de mão de 
obra local gera um impacto positivo sobre a 
empregabilidade local junto aos residentes 
dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Ponte Nova, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico 
das populações, circulação dos recursos 
oriundos dos salários, e criação de 
novas perspectivas de arrecadação para 
as administrações públicas municipais. 

Aumento na arrecadação tributária

 Durante as obras, há um aumento 
da demanda por bens e serviços, que 
promove um aquecimento nas receitas 
tributárias próprias (RTP), que compõem o 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
ISS (Imposto sobre Serviço), ITBI (Imposto 
de Transmissão de Bens Inter Vivos), e a 
aplicação de taxas e contribuições diversas. 
Na composição das receitas, os repasses 
estaduais mais significativos são do ICMS 
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados), além do repasse federal do 
FPM (Fundo de Participação dos Municípios). 

Dinamização da Economia Local

 O aumento da demanda por bens 
e serviços juntamente com os postos 
de trabalho temporários contribuem 

para uma maior movimentação e 
circulação da moeda, o qual inclui 
pagamento de salários e aquisição de 
bens e serviços de fornecedores locais 
e de outras regiões. Sua contribuição 
se dá também de forma indireta, com 
a movimentação de pessoas e recursos 
em restaurantes, hotéis, supermercados, 
postos de gasolina, farmácias, padarias, 
entre outros comércios e serviços, 
aquecendo ainda mais a economia local. 

Aumento da qualificação profissional
 

 Para a implantação do 
empreendimento, há necessidade de 
contratação de mão de obra referente 
a todos os níveis de formação, como: 
superior, técnico, médio e fundamental. Em 
função da demanda, é possível que haja 
uma maior procura pela população local 
por cursos que visam suprir as necessidades 
de emprego do empreendimento. 

Alteração na dinâmica populacional 
local 

 Os municípios Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado possuem população 
inferior a 5.000 habitantes. Devido a 
baixa população e a alta demanda por 
vagas, parte dessa demanda deve ser 
atendida por profissionais advindos 
de outros municípios e estados. O 
empreendimento transforma a região em 
um polo de oportunidade trabalhistas, 

ocorrendo a migração voluntaria de 
pessoas em busca de oportunidades.  

Especulação Imobiliária

 Com a chegada das frentes de 
trabalho e aumento da população flutuante 
das cidades ao redor, houve uma maior 
procura por imóveis, ocasionando elevação 
dos preços dos imóveis. 

 

Pressão sobre o uso da 
infraestrutura básica 

 Com a chegada de trabalhadores 
originário de outras localidades têm 
contribuido para maior geração de 
efluentes  sanitários e resíduos, sem 
tratamento e destinação adequados, além 
de intensificar e afetar o atendimento e 
a capacidade de suporte das estruturas 
básicas de saúde.

Intensificação no tráfego de 
veículos nas vias locais urbanas e 

rurais

 Por conta das obras, houve um 
aumento do número de veículos leves e 
pesados circulando nas vias locais, urbanas 
e rurais, impactando negativamente, uma 
vez que as vias não foram projetadas para 
comportar este fluxo de veículos e pessoas 
 
. 

Alterações no patrimônio cultural 
local

 A demanda por mão de obra na 
região do empreendimento é atendida por 
profissionais das mais diversas origens e 
culturas. Tratando das relações entre impactos 
e vida social, a cultura está em toda a parte. 
 Além do patrimônio arqueológico, as 
obras poderão gerar interferências sobre os 
bens culturais de natureza imaterial, como 
por exemplo, na realização e desenvolvimento 
das manifestações culturais. Também os 
bens de natureza material poderão ser 
depreciados por meio da geração de material 
particulado e vibrações ocasionadas em 
função da movimentação de veículos e 
máquinas pesadas nas vias urbanas e rurais 
não apropriadas para esse trânsito, ou 
mesmo por vandalismo de pessoas advindas 
de outras regiões e que não tenham relação 
cultural com tais bens.

Incômodos à população do entorno
 

 A elevação do trânsito de veículos e 
pessoas ao longo do empreendimento afetam 
as comunidades próximas às rotas utilizadas 
pelos colaboradores e empresas. Neste 
sentido, considera-se que é possível que as 
comunidades tenham que lidar com fatores 
indesejados como poeira, ruídos, tráfego de 
moderado a intenso, bem como danos nas 
estradas. Além disto, a movimentação de 
pessoas estranhas pode ser mais um fator 
negativo causador de incômodos na vida 
dos moradores do entorno.
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INCIDÊNCIA DE IMPACTOS

 As atividades impactantes relacionadas às obras e ações do empreendimento 
são elencadas considerando as fases de implantação, operação e fechamento. A 
primeira fase contempla todas as atividades emergenciais (já realizadas) e aquelas 
atividades necessárias à dragagem. Por sua vez, a fase de operação compreende a 
execução da dragagem, disposição dos sedimentos em pilha, descomissionamento dos 
setores e recuperação de áreas degradadas. Por fim, a etapa de fechamento constitui 
o enchimento do reservatório da UHE e seu retorno operacional.

A etapa de fechamento 

considerada não contempla a 

dragagem de m
anutenção, a se

r 

realizada poste
riormente (cerca 

de 15 anos após
 o encerramento 

das atividades)
.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA E PRODUÇÃO DE MUDAS

 Tem como ação principal o resgate de constituintes da flora nativa, para que 
posteriormente sejam produzidas mudas no viveiro e futuro uso no plano de recuperação 
de áreas degradadas e programa de recomposição da flora.
Esse programa é importante para a conservação das características genéticas das espécies 
da flora da região, bem como suas interações ecológicas, e estão sendo orientadas para 
contribuir na manutenção do patrimônio genético das formações naturais que já estão 
sofrendo intervenções.

PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA FLORA 

 As ações desses programas são complementares ao de resgate de flora. Aqui 
ocorrerá a reintrodução das espécies nativas resgatadas para contribuir com a melhoria das 
condições ambientais da região. Formando fragmentos com objetivo de diminuir o impacto 
visual e melhorar as condições do ambiente e a formação de um habitat que possa abrigar a 
fauna local. A reconstituição destes ambientes deverá contemplar um conjunto de técnicas, 
a fim de possibilitar a recuperação ecológica da área.

PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL

 Planejar a retirada, a destinação e o aproveitamento dos indivíduos são essenciais. 
O intuito desse programa é orientar as ações executivas que envolvem a supressão vegetal, 
visando a minimização e compensação dos impactos que as atividades do empreendimento 
causar na retirada da flora. A concepção básica desde programa considera restringir a 
supressão de vegetação ao mínimo necessário à implantação do empreendimento.
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PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

 O Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas é o conjunto de ações solicitadas 
pelo o órgão ambiental, que  visa estabelecer 
um  novo equilíbrio dinâmico da área 
debilitada, favorecendo o desenvolvimento de 
um solo apto para o retorno de sua atividade 
produtiva de acordo com as características 
locais.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
FAUNA 

 
 Contemplará na avaliação dos 
impactos nas áreas definidas causados pela 
instalação e operação do empreendimento 
na escala temporal e espacial sobre a fauna 
de vertebrados terrestres. Esse conjunto 
de ações conta com os subprogramas de 
afugentamento e resgate de fauna, manejo e 
controle da fauna silvestre, monitoramento 
de animais atropelados, resgate de peixes e 
monitoramento de espécies ameaçadas.  
 Eles farão parte da construção de um 
diagnóstico, para que após seja possível a 
adoção de medidas de manejo para atenuar 
ou reverter impactos negativos que venham 
a ser detectados sobre os animais.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS

 Esse programa é constituído por 
três subgrupos que visam monitorar e 
reestabelecer a qualidade da água.
 No subprograma de monitoramento da 
qualidade da água será possível acompanhar 
a evolução da qualidade, a fim de averiguar 
se a solução implementada atende aos 
padrões de qualidade e se há condições 
para o estabelecimento do equilíbrio no 
ecossistema aquático.
 O subprograma de monitoramento 
de efluentes líquidos, orientará o auto 
monitoramento, a fim de garantir o controle 
e acompanhamento periódico dos efluentes 
lançados nos corpos receptores.
 O subprograma de monitoramento da 
qualidade da água subterrânea, visa avaliar 
os possíveis impactos da disposição de 
sedimentos podendo assim propor medidas 
de mitigação e controle para qualquer efeito 
adverso identificado.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

 O  problema do tratamento e 
destinação final do lixo merece destaque, 
pois o manejo inadequado de resíduos causa 
problemas ambientais, sociais e de saúde 
pública.   
 A  gestão dos resíduos sólidos 
depende de vários fatores, dentre os quais 
devem ser ressaltados: sua forma de geração, 
acondicionamento na fonte geradora, coleta, 
transporte, recuperação e disposição final, 
conhecendo as características deles evitará 
à falta de controle que podem ser gerados 
com as obras de implantação, operação e 
fechamento do empreendimento.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
PROCESSOS EROSIVOS 

 Durante as obras do empreendimento 
haverá obras que removem ou mudam a 
estrutura do solo, portanto é necessária 
recuperação e estabilização da área de 
implantação, evitando danos aos solos e 
aos cursos d’água. O programa busca 
localizar e atuar na área diretamente 
afetada sugerindo e adotando as medidas 
de prevenção e correção mais adequadas e 
eficazes para controlar processos erosivos. 

PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
DO AR 

 As obras são fontes potencialmente 
emissoras de poluentes atmosféricos, 
além dela, a disposição de sedimentos e 

movimentação de veículos e máquinas, 
tornam-se suscetíveis à ação do vento, com 
potencial de emissão atmosférica, portanto 
é necessária a gestão de qualidade do ar, e 
a orientação se divide em dois subgrupos.
 O Subprograma de controle de 
emissões atmosféricas define os poluentes 
prioritários, identifica as fontes emissoras 
dos poluentes pré-definidos, e estabelece 
medidas de controle eficientes, associando-
as a cada tipo de fonte emissora existente.
 Já o Subprograma de monitoramento 
da qualidade do ar, avalia as concentrações 
dos poluentes atmosféricos.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
RUÍDOS

 Esse programa será uma ferramenta 
que buscará avaliar a pressão sonora oriunda 
da operação do empreendimento e, caso 
seja constado valores acima dos parâmetros 
estabelecidos por lei, será possível dar 
soluções para diminuir o seu impacto.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
VIBRAÇÃO 

 Para que os níveis de vibração durante 
as atividades sejam, controlados e/ou 
atenuados, é necessário o monitoramento 
de vibração. Essas informações coletadas 
serão processadas em conjunto com as 
características físicas do solo, auxiliando a 
construção do planejamento de atenuação 
caso seja constatada valores superiores aos 
permitidos pela legislação.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Conjunto de técnicas que utiliza 
da sensibilização ambiental e que busca 
a mudança de comportamento e atitudes 
em relação ao meio ambiente, estimulando 
assim a comunidade para que participem 
ativamente dos processos de recuperação, 
e além do conhecimento, observar na 
prática atividades que impactam a realidade 
ambiental local.

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DE 
OBRAS

 
 Este programa prevê análise dos 
impactos, definições  das  medidas 
corretivas e a elaboração de um 
acompanhamento e monitoramento dos 
impactos. O gerenciamento ambiental é 
importante para conservar, preservar e 
adequar o empreendimento de maneira a 
garantir a qualidade do meio ambiente. 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 Ferramenta que buscará informar as 
partes interessadas sobre os projetos que vem 
sendo e serão desempenhados na região, 
como também fortalecer o relacionamento e 
estreitar vínculos de confiança.
 O programa tem a importante 
tarefa de interação com a população para 
alcance de seus objetivos. Sendo aplicado 
não apenas como um programa isolado, 
mas como parte de todos os programas 
que são voltados para a população. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

 Baseia em identificar, avaliar e 
recomendar ações que visam suavizar e 
diminuir os riscos socioeconômicos das 
operações e aprimorar a atuação, com a 
participação ativa dos envolvidos. Assim, 
esse programa pode servir como auxílio para 
as ações da empresa, em várias áreas a partir 
do cruzamento de dados e de indicadores 
internos e externos, buscando demonstrar 
realidade deste público. De posse das 
informações obtidas, a empresa atua através 

de projetos e ações necessários. 
 

 PROGRAMA DE APOIO AS INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

 Realiza  a avaliação e o acompanhamento da situação das estradas de utilização dos 
profissionais vinculados ao empreendimento, com objetivo de obter informações e apresentar 
diretrizes para restaurar e conservar as vias de acesso. Com a finalidade de mantê-las viáveis 
para o tráfego durante as obras e posteriormente para o contínuo funcionamento.
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 A compensação ambiental é obrigatória em processos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos ou atividades que provoquem perda de biodiversidade 
e de recursos naturais, tais como perda de vegetação nativa, de habitat, corredores 
ecológicos e ecossistemas de interesse para a flora e a fauna.
 Além da proposta de compensação ambiental é aplicável também ao 
empreendimento a compensação em virtude da supressão de vegetação do bioma 
Mata Atlântica, espécies imunes de corte, ameaçadas de extinção e intervenção em 
área de preservação permanente.
 A Fundação Renova encontra-se ciente de seus deveres no que tange ao 
cumprimento da ação compensatória. Assim, prevê-se a formalização dos processos 
junto à Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
assim que emitido o Parecer Único (PU) elaborado pela Superintendência de Processos 
Prioritários (SUPPRI).

AÇÕES COMPENSATÓRIAS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Inicialmente faz-se necessário ressaltar nestas considerações finais, o contexto 
complexo de desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental ora sintetizado neste 
RIMA. Esta complexidade se deve não somente pelo caráter das ações emergenciais, bem 
como de recuperação, provenientes do rompimento da Barragem Fundão, ocorrido em 
05.11.2015, mas especialmente pelo grande número de informações e estudos diversos 
gerados – sendo que alguns deles ainda se encontram em desenvolvimento ou em discussão.  
 Desta forma, o EIA apresentado de forma resumida neste RIMA foi norteado por um Termo 
de Referência específico e está sendo apresentado como estudo adequado para subsidiar 
o processo de licenciamento ambiental por meio de uma Licença de Operação Corretiva (LOC). 
 Em síntese, integram este estudo todos os principais diagnósticos dos meios 
físico, biótico, socioeconômico, bem como estudos específicos que subsidiaram a 
definição das alternativas tecnológicas, quais sejam: hidrossedimentologia, batimetrias, 
classificação do rejeito proveniente da barragem de Fundão e outros, considerando 
especialmente como áreas de estudo os munícipios de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado, expandindo-se em alguns aspectos para o município de Ponte Nova.  
 A área diretamente afetada abrangida neste estudo é a área do reservatório 
e entorno da UHE Risoleta Neves, bem como suas margens e setores, além 
da Fazenda Floresta, entre outras. O foco principal do estudo é a recuperação 
desta área, tendo em vista as intervenções já ocorridas, visando o atendimento 
emergencial pós rompimento da barragem Fundão, bem como ações posteriores 
visando a recuperação das áreas intervindas, no intuito de possibilitar a recuperação 
ambiental destas áreas, além da retomada operacional da UHE Risoleta Neves. 
 Neste contexto, são apresentadas tecnologias apropriadas para o processo de 
recuperação, que considera a retirada dos rejeitos do reservatório da UHE, através de 
dragagem e disposição final por meio de empilhamento a seco na Fazenda Floresta. 
Também é considerada a possibilidade de manutenção de parte dos rejeitos em alguns 
setores do reservatório, a partir de projetos geotécnicos específicos para cada área. 
 Os resultados dos estudos referentes à caracterização dos sedimentos, até a 
presente data, mostram que o material depositado no reservatório da UHE é classificado 
como Classe II (não inerte), e que não há risco associado à sua disposição no meio 
ambiente. Considerando estes resultados, bem como as alternativas tecnológicas 
aplicáveis, foram desenvolvidos cenários para a retirada e disposição dos sedimentos. 
Foram avaliados três cenários para a recuperação da área de estudo, sendo o Cenário 
1 de remoção total dos rejeitos, o Cenário 2, de remoção dos rejeitos limitada à 
capacidade da Fazenda Floresta e o Cenário 3, de remoção mínima necessária dos 
rejeitos para o retorno operacional da UHE. A partir da avaliação socioambiental e 
socioeconômica destes três cenários, o Cenário 3 mostra-se como o cenário que 

apresenta o menor impacto ambiental 
e que propiciará um reestabelecimento 
ambiental e socioeconômico 
para a região, em menor prazo. 
 Assim sendo, por meio deste 
estudo foi possível evidenciar que os 
impactos identificados no cenário 3, 
recomendado no EIA como o mais 
adequado para implantação, são passíveis 
de serem mitigados. Os eventuais impactos 
irreversíveis, poderão ser compensados, 
por meio dos diversos programas de 
controle ambiental e social propostos, 
bem como pelas medidas compensatórias. 
Estes programas nortearão o planejamento, 
monitoramento e a execução das 
ações, tendo por meta gerar menor 
grau de impactos negativos à sua área 
de influência, bem como maximizar os 
efeitos dos impactos socioambientais e 
socioeconômicos positivos constatados.
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