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Expediente
O Informativo Resulta traz informações sobre os programas da Fundação Renova atuantes nos 
territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Ele é distribuído durante os 
Fóruns de Prestação de Contas Resulta, que são realizados periodicamente nos territórios.

Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Linhares, ES - Novembro 2022

Neste boletim, você vai conhecer outras ações 
de reparação dos impactos do rompimento da 
barragem de Fundão previstas no Termo de 
Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Ele 
é uma continuidade de edição de julho, quando 
aconteceu o Fórum Resulta em sua cidade.

Você vai saber um pouco mais sobre os seguintes 
programas:

Im
ag

em
: F

un
da

ca
o R

en
ov

a

Olá, morador(a) de Linhares,

► Retomada das Atividades Agropecuárias

► Revegetação, enrocamentos e outros 
métodos

► Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente e Recargas Hídricas

► Recuperação de Nascentes

► Fomento ao Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e Programas de Regularização 
Ambiental (PRA)
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Até o momento, em Linhares já foram realizados:
diagnósticos de Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA). O ISA corresponde 
a um conjunto de 23 indicadores, abrangendo balanços econômicos e sociais, gerenciamento 
do estabelecimento, qualidade do solo e da água, manejo dos sistemas de produções,  
diversificação da paisagem e o estado de conservação da vegetação nativa.
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RETOMADA DAS ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS

REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS 
E OUTROS MÉTODOS

O programa oferece assistência técnica 
gratuita para que produtores rurais impactados, 
interessados nas ações, consigam resolver 
alguns desafios produtivos.  Essas orientações e 
acompanhamento são feitos em reuniões, oficinas 
e atividades diversas que podem acontecer em 
grupo e/ou individualmente. Veja abaixo:

É um programa que atua na recuperação da área 
onde aconteceu a maior deposição de rejeitos 
provenientes do rompimento da barragem de 
Fundão. Conforme estabelecido no Termo de 
Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), as 
atividades acontecem nos municípios mineiros 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Ponte Nova.  O resultado dessas 
ações, somado a outros esforços da reparação 
desenvolvidos ao longo da bacia do rio Doce, traz 
uma contribuição significativa para a melhoria da 
qualidade da água do rio.

O objetivo é recuperar   2 mil   hectares nas áreas 
impactadas e a adesão dos produtores rurais é 

voluntária. Inicialmente, foram revegetados 800 
hectares e regularizadas as calhas e margens 
dos rios   Gualaxo do Norte, Carmo, Doce e seus 
tributários. Atualmente, acontece a restauração 
florestal nas áreas de preservação permanente 
(APP’s) e remanescentes florestais impactados. 

horas de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER) com 
grupos de produtores rurais. 

contratações de serviços e de 
insumos para reparação das 
áreas impactadas.

Atividades de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER): são reuniões, 
oficinas, orientações técnicas, rodas 
de conversa e outras atividades, 
individuais e coletivas, em campo, 
realizadas com os produtores rurais 
que aderiram ao programa. 

Apoio, orientações e suporte, 
preparando os produtores rurais 
atingidos para a regularização das 
propriedades no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e no Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) do 
Governo Federal.

1.600

47

horas de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER) 
individual.

Mais de

atendimentos a famílias.
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE E RECARGAS HÍDRICAS

RECUPERAÇÃO
DE NASCENTES
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► 572 hectares de áreas de recarga 
hídrica e áreas de preservação 
permanentes estão no programa.

► 104 hectares estão cercados e em 
estágio de regeneração natural da 
vegetação.

► 14 nascentes estão inscritas para 
serem recuperadas por meio do 
programa. 
► 04 nascentes foram cercadas e 
protegidas.
► O objetivo é chegar a mais de 
100 nascentes recuperadas.

O programa trabalha para melhorar a 
qualidade da água do rio Doce por meio da 
recuperação de nascentes ao longo da bacia. 
Atualmente, mais de 1250 nascentes estão 
em recuperação em diversas localidades. A 
meta é chegar a 5 mil.

Por que as nascentes 
são importantes?

Elas são fonte de abastecimento de 
rios, córregos e lagos e auxiliam na 

manutenção da umidade do solo e na 
garantia do fluxo dos cursos d’água. É 

importante protegê-las e conservá-las.  É 
por meio de uma nascente, por exemplo, 

que uma propriedade rural ou uma 
comunidade pode ser abastecida de água. 

O programa atua na recuperação do meio 
ambiente por meio da restauração florestal. 
A meta é recuperar 40 mil hectares de Áreas 
de Preservação Permanente (APP’s) e Áreas 
de Recarga Hídrica (ARHs) ao longo da bacia 
do rio Doce. Desse total, 10 mil hectares vão 
ser recuperados por meio de reflorestamento 
e 30 mil com regeneração natural da 
vegetação. Vão ser destinados R$1,5 bilhão 
para estas ações.

Em Linhares

Em Linhares
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CADASTRO AMBIENTAL RURAL E 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

Esse programa oferece o apoio e o suporte 
técnico necessários para que o produtor 
possa ter o seu cadastro no CAR (Cadastro 
Ambiental Rural), além de fomentar a 
elaboração e implementação dos Programas 
de Regularização Ambiental (PRA). O 
incentivo ao CAR e PRA, definido pelo TTAC, 
é para os imóveis rurais localizados às 
margens dos cursos d´água impactados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 

Essas ações buscam a adequação ambiental 
das propriedades rurais, de forma integrada 
com outros projetos da Fundação Renova, para 
promover o desenvolvimento sustentável. 
Até o final deste ano, as 86 propriedades 
previstas no programa devem ser atendidas.

O CAR e o PRA são 
necessários para 
a obtenção de 
diversas linhas de 
crédito.

IMPORTANTE

Em Linhares

www.fundacaorenova.org

0800 031 23 03

Se você ainda tem dúvidas 
sobre os programas atuantes no 
território, entre em contato com 
a gente pelo 0800 031 23 03 
ou pela equipe de Diálogo 
Social. E participe dos próximos 
fóruns Resulta. 

Centro de Informação e Atendimento - CIA 
Av. Augusto Pestana, 1390, loja 05, 
Centro - Linhares, ES

Ouvidoria 
ouvidoria@fundacaorenova.org 
0800 721 0717

► 10 CAR realizados até outubro 
de 2022.

► 22 CAR previstos até 
dezembro de 2022.
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