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Como você já deve saber, a Fundação Renova é responsável 
pela execução dos programas de reparação e compensação 
dos danos causados pelo rompimento da barragem de 
Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

A REPARAÇÃO ATÉ AQUI 

• R$ 1,2 BILHÃO é o valor destinado para iniciativas de restauração 
florestal.

• 40 mil hectares de APPs serão restaurados, sendo 10 mil hectares com 
plantio direto de, aproximadamente, 20 milhões de mudas. 
5 mil nascentes serão recuperadas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

• As atividades de restauração florestal alcançaram, até o momento, 1.355 
hectares em Minas Gerais e no Espírito Santo, área equivalente a 1.300 
campos de futebol. 

• Mais de 1.500 nascentes estão em recuperação. Foram usadas mais 
de um milhão de mudas na recuperação dessas nascentes e mais de 720 
propriedades rurais são parceiras nas ações.

                                O meio ambiente é um dos grandes pilares dos trabalhos de    

                                reparação e compensação da bacia do rio Doce. Os rejeitos  

                                impactaram cursos d’água, solo e nascentes, além do próprio  

                                rio Doce e sua foz. Reparar os danos causados é uma tarefa  

gigantesca e de proporções inéditas. Para realizá-la, fomos buscar conhecimento 

científico e acadêmico, pesquisas e pesquisadores, tecnologia inovadora, parcerias 

com entidades nacionais e internacionais e engajamento da população. Veja o que 

tem sido feito nessa área:

Ambiental

Restauração florestal

Água
• O Rio Doce é o mais monitorado do Brasil. São 650 quilômetros em rios e lagoas da 
bacia do rio Doce e mais 230 quilômetros em zonas costeiras e estuarinas. 

• Análises de amostras de água e sedimentos apontam que a turbidez e a presença 
de metais na água têm médias semelhantes às do início de 2015 e que as condições 
da bacia são similares às de antes do rompimento da barragem de Fundão. 

• A água do rio Doce, como a de qualquer outro rio, pode ser consumida após passar 
por tratamento convencional em sistemas locais de abastecimento. Anualmente, 
mais de três milhões de dados são gerados e compartilhados com 
órgãos públicos que regulam e fiscalizam as águas do Brasil. 
São esses dados que permitem avaliar a qualidade da água.

Entenda como funciona o monitoramento da água aqui: 
https://bit.ly/35j0l8K

para investimentos em educação, infraestrutura e 
saúde na região impactada pelo rompimento da 
barragem de Fundão, em Mariana (MG)

MAIS DE R$ MILHÕES800

Obras

• Um total de R$830 MILHÕES estão sendo repassados aos Governos do Espírito 

Santo e de Minas Gerais para investimentos em infraestrutura, saúde e educação, 

sendo deste total, R$480 milhões já repassados.

R$240 MILHÕES 
serão usados para melhorias e 

reestruturação de quase 900 escolas 

das redes públicas e beneficiarão 

cerca de 270 mil alunos.

R$75,3 MILHÕES
irão para a conclusão da obra e 

aquisição de equipamentos para o 

Hospital Regional de Governador 

Valadares (MG).

R$517
MILHÕES 

destinados em obras de mais de 150 quilômetros de 

rodovias nos dois estados e para a implantação do 

Distrito Industrial de Rio Doce (MG).

Qualificação e Apoio Técnico
Estão sendo desenvolvidas ações de Cidadania; Qualificação Profissional e 

Emprego; e Empreendedorismo Imediato, que são promovidas através de plataforma 

gratuita de educação financeira, capacitação profissional, banco de currículos, 

captação de vagas, criação de plataforma de comércio on-line para a venda de 

produtos dos atingidos, orientação para microcrédito, abertura de mercado etc.

• R$600 milhões 
destinados para 
projetos e obras 
de esgotamento 
sanitário e resíduos 
sólidos em 39 
municípios da bacia 
do rio Doce.

Saneamento

• Desse total, 
R$ 453 milhões 
para MG e R$ 147 
milhões para o ES.

• Cerca de 1,5 
milhão de pessoas 
poderão ser 
beneficiadas

• Investimentos 
em saneamento 
podem levar a 
água do rio Doce 
a um patamar de 
despoluição que 
não é registrado 
há anos. 

• 13 estações de tratamento de água (ETAs) receberam melhorias; 10 
adutoras foram construídas ou reformadas e 15 sistemas de captação 
alternativa de água foram concluídos em MG e no ES. 

Incentivo a economia local
• Projeto #fiqueemcasa: Ferramenta criada para micro e pequenos 
empreendedores se conectarem com quem deseja fazer suas compras sem 
sair de casa. O projeto está disponível nas cidades de Mariana, Ipatinga e 
Governador Valadares, em  Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo.

Saiba mais sobre as iniciativas de desenvolvimento econômico e social  
em: http://fundacaorenova.org/areparacaoateaqui

• Ajuda para os trabalhadores informais 
se tornarem Microempreendedores 
Individuais (MEIs).

• 9.000 vagas para jovens, de 16 a 29 
anos, em cursos on-line gratuitos  
no SENAI.

• Cursos de capacitação on-line  
gratuitos para empreendedores do  
setor de turismo.

É seu direito acompanhar tudo e nosso dever 
disponibilizar as informações de forma clara, 
objetiva e integrada. Nessa edição especial 
do Jornada, você terá acesso a alguns 
resultados atualizados das principais 
ações que estão sendo realizadas 
nos municípios atingidos.

As informações estão separadas por eixos que mostram os resultados do 
trabalho da reparação feito até aqui.

A reparação é um trabalho de proporção inédita, que realizamos com 
a colaboração de milhares de pessoas e parcerias com instituições de 
ensino e pesquisa.  

                                O rompimento da barragem de Fundão afetou propriedades    

                                rurais, áreas urbanas, estradas, pontes, abastecimento de água  

                                e infraestrutura de municípios. Para reparar os danos,  

                                estabelecemos metas de curto prazo e ações de médio prazo e 

grande complexidade. Veja abaixo os recursos destinados para essas áreas:

INFRAESTRUTURA 

• O Fundo Desenvolve rio Doce, criado para facilitar o acesso de micro e 
pequenas empresas a financiamentos, até agosto deste ano, concedeu R$51,1 
milhões para empreendedores do ES e MG.

• Para ajudar as empresas a enfrentar a crise nos negócios, causada pela 
Covid-19, a taxa de juros para empréstimos foi reduzida para 0,45% ao mês 
e os empreendedores estão tendo a oportunidade de renegociar os seus 
contratos. 

• 1.474 micro e pequenas empresas utilizaram o Fundo para ajudar nos 
negócios.

Financiamentos

ES

MG

O FUNDO
DESENVOLVE 
RIO DOCE
ESTÁ DISPONÍVEL 
NO ES E MG

                                Parte do nosso trabalho é oferecer ferramentas e recursos para  

                                que a cultura continue sendo elemento de conexão e  

                                desenvolvimento das comunidades. Também entendemos que o  

                                turismo, por meio da cultura local, é uma importante fonte 

para a economia. Por isso, as iniciativas abaixo têm o intuito de atrair visitantes e 

possibilitar trabalho e renda nos polos turísticos. 

• R$ 13 MILHÕES serão destinados para 
mais de 200 projetos selecionados no 
Edital Doce para estimular o turismo, 
cultura e esporte e lazer em 45 municípios 
entre o ES e MG.

• Ações são realizadas para promover a 
ampliação da atividade turística em todo o 
território. Na região da foz do rio Doce, a 
Fundação Renova apoiou diversos eventos 
como a tradicional Festa do Caboclo 
Bernardo, o Circuito Nacional de Surf, a Festa 
do Robalo e o Verão de Regência e Povoação, 
entre outros.

CULTURAL
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Contratos e empregos

• 951 é o número de contratos firmados 
com produtores e fornecedores dos 
municípios impactados no ES e MG.

• R$ 1,21 bilhão é o valor dos contratos 
firmados até agosto de 2020.

• Cerca de 6.000 empregos gerados pelas 
ações de reparação e 58% deste total são 
ocupados por profissionais dos municípios 
impactados. 

PRODUTIVO

O incentivo à retomada da atividade econômica faz parte das ações 

da bacia do rio Doce. A questão socioeconômica não se separa da 

reparação. Trabalhamos em várias frentes nesta área para que as 

ações gerem, cada vez mais, oportunidade de crescimento para 

pessoas e comunidades. 

Foto: Nitro Imagens

Rejeitos

• De acordo com relatórios dos estudos realizados em áreas rurais de 
Mariana e Barra Longa (MG), os metais decorrentes do rompimento da 
barragem de Fundão não representam risco à saúde humana. Para atender 
as normativas sobre estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana, serão 
realizadas mais análises para um resultado definitivo.

• Pesquisas conduzidas pelo professor doutor Carlos Schaefer, 
especialista em solos, monitoram o solo diretamente atingido pelo 
rejeito desde 2015 e mostraram que não há riscos para o plantio em 
propriedades que receberam ações de reparação.

• Mais de 80 especialistas foram reunidos para desenvolver o Plano de 
Manejo de Rejeitos, um conjunto de soluções que prioriza o tratamento de 
rejeito no rio e no seu entorno.

Assistência social 

   Prefeituras de municípios que aderiram ao termo de cooperação técnica e 

financeira receberão recursos para fortalecer seus serviços públicos de proteção 

e assistência social. Os recursos são destinados para ampliar o atendimento de 

famílias vulneráveis que residem nas localidades atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão, possibilitando a contratação de profissionais qualificados, 

aquisição de equipamentos e compra de materiais para realização de oficinas de 

fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Os municípios que aderiram ao 

termo já recebem o repasse.

Mais sobre esse tema: https://bit.ly/31KeNWc

• Cerca de 14 mil 

famílias vulneráveis 

serão beneficiadas

• R$27 MILHÕES e  
35 veículos serão 
repassados para municípios 
ao longo da bacia do rio 
Doce para melhorias na 
área de Assistência Social 
dos municípios

• Dez municípios já 
receberam juntos R$ 1,76 
milhão e oito veículos

Desembolso e orçamento para ações

Foram desembolsados nas ações 
de reparação e compensação até 
setembro de 2020.

BILHÕES
Orçamento previsto para 2020.

BILHÕES

• 470 famílias  acompanham 
o projeto e a construção de 
suas casas e comunidades

REASSENTAMENTOS

                             Elaborados com a participação ativa dos moradores, os projetos dos                                                                                                                                              

                             reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em                                                                                                                                               

                             Mariana (MG), se assemelham à construção de cidades e ganham                                                                                                                                           

                             forma nas primeiras casas sendo concluídas, nas ruas pavimentadas, 

bens coletivos em etapa final, vias iluminadas e obrasdeinfraestrutura avançadas. 

Após desenvolver estudos para identificar a melhor forma de manter o avanço das 

obras em um cenário de restrições sanitárias, por conta da Covid-19, a Fundação 

concentrou as atividades, neste segundo semestre de 2020, na infraestrutura e nos 

bens coletivos dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A definição de 

avançar nestas frentes deixa o andamento das obras menos suscetível às condições 

climáticas, permitindo o aproveitamento do período seco para acelerar as 

intervenções que não podem ser executadas durante o período chuvoso.

INDENIZAÇÃO

Desde o início da nossa história, estamos trabalhando na 

construção de soluções indenizatórias para ressarcir os atingidos 

pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana (MG).

https://bit.ly/35j0l8K
http://fundacaorenova.org/areparacaoateaqui
https://www.youtube.com/watch?v=MbaSKo_r8dk
https://bit.ly/31KeNWc


EM NÚMEROS SÃO:

6.000 pessoas estão 
colaborando no processo 
de reparação

Mais de 25 universidades

Mais de 40 ONGs envolvidas
Mais de 70 entidades 
compondo o modelo de 
governança

Nesse boletim, só mostramos um resumo do que está sendo feito. 
Para conferir, na íntegra, o trabalho da reparação, acesse o nosso  
site: http://fundacaorenova.org/areparacaoateaqui e fique por dentro!

CONHECIMENTO

                               Diante dos desafios inéditos, o nosso trabalho mobiliza um                                                                                                                                               

                               grande número de parceiros que colaboram na criação de                                                                                                                                               

                               estratégias, execução de ações e no cumprimento de metas.                                                                                                                                           

                               São técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento, 

dezenas de entidades de atuação social, ambiental e econômica e organizações de 

referência na produção científica do Brasil e do mundo. 

Fale com a gente

0800 031 2303
fundacaorenova.org/
fale-conosco

Av. Augusto Pestana, 1390, Lj. 5, Centro/Linhares

Saiba Mais: Momento Renova 
Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM

Rádio Sim Linhares – 106,1 FM

Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM

Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM

Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM

Rádio Alternativa (São Roque do Canaã) – 
87,9 FM

Versão acessível

#pratodosverem #pracegover

Temos atuado para concluir o processo de indenização, prevendo, por exemplo, 

acordos para diferentes categorias.

INDENIZAÇÕES EM NÚMEROS – Até agosto 2020

Os pagamentos estão sendo realizados por meio do novo sistema indenizatório, 

implementado a partir de decisão da 12ª Vara Federal, após petições apresentadas 

pelas Comissões de Atingidos de Baixo Guandu (ES) e de Naque (MG). Até meados de 

outubro, mais de 350 pagamentos foram realizados.

O novo sistema entrou em vigor em agosto e engloba diversas categorias 

profissionais: lavadeiras; artesãos; areeiros, carroceiros e extratores minerais; 

pescadores de subsistência; pescadores informais/artesanais/de fato; cadeia 

produtiva da pesca; revendedores de pescado informais e ambulantes; associações; 

agricultores, produtores rurais, ilheiros, meeiros, arrendatários e aquicultores - para 

consumo próprio; agricultores, produtores rurais, ilheiros – para comercialização 

informal.

A Fundação Renova avança no pagamento de indenizações para casos de difícil 

comprovação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, 

superando um dos principais gargalos do processo indenizatório.

Esse sistema traz definitividade e segurança para o atingido, por contar com o 

acompanhamento de um advogado e ser homologado pela Justiça. Além disso, para 

atender categorias com alto grau de informalidade, a documentação exigida é mais 

simplificada que a do Programa de Indenização Mediada.

A operação desse novo sistema contou com a implementação de uma plataforma 

on-line que atende categorias informais e com difícil comprovação de danos. A 

plataforma foi denominada Portal do Advogado e está disponível no site da Fundação 

Renova (www.fundacaorenova.org). Até o momento, mais de 5 mil requerimentos já 

foram apresentados. O prazo final definido pela Justiça para acesso à plataforma 

on-line nos dois municípios é 31 de outubro de 2020. A comissão de moradores de 

Linhares, no Espírito Santo, também entrou com petição na Justiça e já recebeu 

decisão favorável, e o município passa a integrar o novo sistema em novembro. 

total pago em 
indenizações e AFEs 
a cerca de 321 mil 
pessoas

R$2,60
BILHÕES 

=

pagos em Auxílio 
Financeiro 
Emergencial (AFE)

R$1,40
BILHÃO +

pagos a pessoas 
que tiveram 
abastecimento de 
água interrompido 
ou danos morais, 
materiais e perda 
de lucro.

R$1,20
BILHÃO 

Os pagamentos aos atingidos pelos danos comprovados de suas atividades 

econômicas, pela falta de abastecimento de água potável ou danos morais, materiais 

e perda de lucro após o rompimento da barragem são realizados pelo Programa de 

Indenização Mediada (PIM).

http://fundacaorenova.org/areparacaoateaqui
http://www.fundacaorenova.org

