
 

 

 

CONTROLE DE REVISÃO DO PRAI 

ATUALIZAÇÃO DEZ/16 

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

dezembro/16 em relação ao documento emitido em novembro/16: 

Capítulo Atualizações incluídas na revisão do documento 

4.5. Monitoramento e Gestão 
Adaptativa 

 Inclusão dos documentos com o posicionamento da 
Fundação Renova em relação aos comentários realizados 
pelo IBAMA na vistoria de campo, fase Argos, como parte 
da operação Áugias 

7.1. Foco na segurança 
 Atualização dos fatores de segurança globais das 

estruturas remanescentes. 

7.2. Criação de capacidade de 
armazenamento 

 Atualização do andamento das obras na região das 
barragens da Samarco: conclusão da barreira seção 1 e 
do segundo alteamento do dique S3. 

7.3. Ações emergenciais para a 
Estabilização e controle de erosão 

 Atualização do quantitativo de tributários planejados para 
recuperação, aumentando de 92 para 97; 

 Atualização do avanço das atividades de recuperação de 
tributários impactados; 

 Atualização dos projetos de recuperação das áreas 
prioritárias nas calhas principais dos rios Gualaxo do Norte 
e Carmo; 

 Atualização do quantitativo de equipamentos mobilizados 
e equipe de execução prevista para recuperação de cada 
uma das áreas mapeadas para recuperação nas calhas 
principais dos rios Gualaxo do Norte e Carmo.  

7.4. Plano de ações para o período 
chuvoso 

 Detalhamento dos principais riscos mapeados no plano, 
ações preventivas e de contingência propostas para 
mitigação de cada um destes riscos. 

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

 Atualização da estratégia de operacionalização do 
monitoramento de impactos à biodiversidade aquática 
(clausula 165) considerando a execução das atividades 
sob coordenação de universidades; 

 Inclusão de informações sobre a campanha de 
monitoramento de impactos à biodiversidade aquática 
realizada em caráter emergencial por universidades, sob 
orientação do ICMBio com custos arcados pela Renova. 



 

 

 

8.5. Monitoramento de Qualidade da 
Água e Sedimentos 

 Detalhamento do plano de monitoramento em execução 
pela Fundação Renova, incluindo histórico, localização 
dos pontos de amostragem, parâmetros analisados e 
principais conclusões. 

9.2. Plano de Recuperação de 
Nascentes e APPs Degradadas 

 Atualização da estratégia de contratação dos estudos para 
definição dos critérios de priorização das áreas de 
recuperação considerando o termo de referência 
elaborado pela CT Flor; 

 Atualização do status das atividades de recuperação de 
nascentes degradadas, considerando o início do trabalho 
com os proprietários rurais em 07/11/16. 

9.4. Melhoria nos Sistemas de 
Tratamento de Esgoto e Disposição de 
Resíduos Sólidos 

 Inclusão de um capítulo que trada do programa de 
melhoria nos sistemas de tratamento de esgoto e 
disposição de resíduos sólidos. 

9.5. Melhorias nos Sistemas de 
Abastecimento de Água 

 Detalhamento das melhorias realizadas nas estações de 
tratamento de água; 

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

 

 

 

 


