
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
DE REPARAÇÃO INTEGRAL
DA BACIA DO RIO DOCE

WWW.RAMBOLL.COM



Capa: Pebolim do Bar da Rua Dona Olinda, Bento Rodrigues 
 
Foto: Eugenio Singer

A Ramboll é uma empresa projetista e consultora líder, fundada na Dinamarca em 1945.

A empresa conta globalmente com mais de 13.000 colaboradores em 35 países,

com forte presença nos países Nórdicos, na América do Norte, no Brasil,

no Reino Unido e Europa Continental, e no Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

www.ramboll.com

PREFÁCIO  03

O CONTEXTO  07

OS ATINGIDOS  13

DESENHANDO O FUTURO 
DA BACIA DO RIO DOCE: 
O MODELO DE RESILIÊNCIA  19

AVALIANDO OS PROGRAMAS 
DA FUNDAÇÃO RENOVA  31

CONCLUSÃO, RECOMENDAÇÕES 
& REFERÊNCIAS  41

Leia este relatório online neste link:

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-mariana



 A Ramboll orgulha-se de 
ter sido escolhida, por meio do 
Termo de Ajustamento Preliminar 
firmado entre os Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais de 
Minas Gerais e Espírito Santo e as 
empresas Samarco, BHP e Vale, para 
conduzir os estudos de avaliação 
dos Programas de Reparação 
Integral da Bacia do Rio Doce. 
Foram muitos desafios devido à 
complexidade e interdisciplinaridade 
do tema, e, também, à extensão 
geográfica abrangida pelo Desastre 
de Mariana, ocorrido em uma 
das bacias hidrográficas mais 
importantes do Brasil, somada à 
magnitude dos danos causados ao 
ambiente natural e principalmente 
às comunidades atingidas.

 Para alcançar os objetivos 
preliminares de avaliação de todos 
os Programas Socioambientais 
e Socioeconômicos definidos no 
Termo de Transação e Ajustamento 
de Conduta, a Ramboll escolheu 
cuidadosamente profissionais e 
especialistas, de forma que todas as 
áreas do conhecimento necessárias 
para a condução dos trabalhos 
fossem contempladas e que, em um 
período quase inexequível, pudesse 
apresentar respostas adequadas 
e à altura das enormes demandas 
impostas pelo Desastre. O conjunto 
de especialistas constituído pela 
Ramboll contou com profissionais 
das Américas e da Europa que, 
juntamente com os colaboradores 
nacionais, compuseram uma 
equipe de elite técnica e científica 
nas áreas sociais, de direitos 
humanos, econômica, ambiental, 
de infraestrutura e urbanismo, 
saneamento, educação e saúde, 

cultura e governança, para avaliar 
os Programas propostos. Por 
meio da ampla experiência e de 
competências complementares, 
fomos buscar na literatura as 
melhores metodologias aplicadas 
a desastres ambientais, tendo 
encontrado no conceito da 
Resiliência o modelo ideal para 
desenvolver as análises necessárias. 
Não só os danos causados pela 
lama foram o grande desafio, mas 
também as barreiras ideológicas, 
as limitações espaciais e territoriais, 
as diversidades regionais, o 
próprio tempo e a burocracia 
institucional — fatos que impuseram 
enormes obstáculos para o 
desenvolvimento dos trabalhos.

 Apesar de todos estes 
desafios, a nossa condição de 
especialistas independentes 
nos moveu progressivamente 
a um patamar de avaliação e 
proposições que devem contribuir 
significativamente para o Pacto 
necessário a um desenvolvimento 
futuro mais responsável, mais justo, 
mais Resiliente e por fim mais 
sustentável da Bacia do Rio Doce.

 A seguir apresentamos a 
síntese deste trabalho de nove 
meses, que está amparada 
em um relatório consolidado e 
entregue em dezembro de 2017 
ao Ministério Público Federal 
para discussão e avaliação.

PREFÁCIO
REPARAÇÃO INTEGRAL DA BACIA
DO RIO DOCE: NOSSO MAIOR DESAFIO

Eugenio Singer, Diretor Geral 
da Ramboll do Brasil
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 Esse relato, que está sendo 
publicado pouco mais de 24 meses 
após o desastre da Barragem 
do Fundão, em Mariana (MG), 
foi produzido pela Ramboll 
Brasil Engenharia e Consultoria 
Ambiental Ltda., instituição 
internacional que apoiou, de forma 
independente, o Ministério Público 
Federal (MPF), no trabalho de 
avaliação dos danos causados 
pelo maior desastre que se tem 
notícia na história da mineração 
brasileira, e os programas que 
foram adotados por determinação 
do Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta (TTAC). 
O texto sintetiza os documentos 
e relatórios produzidos como 
resultado do trabalho de avaliação 
dos programas propostos 

pela Samarco, levando em 
conta o cenário que passou a 
existir depois do desastre. É, 
portanto, um sumário executivo 
da avaliação pós-desastre. 
 A publicação reflete 
a percepção de diversos 
especialistas na análise da situação 
atual, avaliação do direcionamento 
das ações em andamento 
para recuperação dos danos, 
apresentação de uma reflexão e, 
também, a demonstração de como 
seria a construção de um Modelo 
de Resiliência — sua adequação, 
necessidade e aplicação — em 
toda a região do vale do Rio Doce 
a partir dos requerimentos da 
Ação Civil Pública, com base nos 
princípios de sustentabilidade.  
 É um informativo do trabalho 

realizado pela Ramboll para dar 
suporte ao MPF para avaliação dos 
programas e dos danos causados 
pelo desastre. Em sua elaboração 
teve-se como foco os fatos, os atos 
e as realizações, e não promessas, 
discursos, acusações ou mesmo 
pretensões não formalizadas 
oficialmente. Evitou-se a crítica 
a quem quer que fosse, já que 
a intenção é apresentar uma 
narrativa real, adotando-se uma 
posição imparcial no contexto.  
 O texto resume as variáveis 
e fatores que se destacaram 
em todo o episódio vivenciado 
por 41 municípios, com reflexos 
em toda a bacia do Rio 
Doce, desde a ocorrência do 
rompimento da Barragem do 
Fundão até os dias atuais.  

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
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Rua Dona Olinda, Casa 33,
Bento Rodrigues





O CONTEXTO

Capela de Santo Antonio,
Paracatu de Baixo, Furquim



 Na tarde do dia 5 de novembro 
de 2015, a barragem de rejeitos do 
Fundão, localizada no Complexo 
Industrial de Germano (Mariana-MG),
da Samarco Mineração S.A., rompeu-se, 
devido a um deslizamento que teve 
origem na sua ombreira esquerda 
(estrutura lateral de apoio do maciço 
da barragem). O rompimento liberou 
uma massa de aproximadamente 
48,3 milhões de metros cúbicos 
de lama que estava acumulada na 
barragem, provocando uma onda 
de devastação ao longo de toda a 
bacia do Rio Doce, chegando até o 
Oceano Atlântico, a uma distância 
de 650 km do local do desastre. A 
onda de lama também transpassou 
a barragem de Santarém, a jusante, 
e soterrou o subdistrito de Bento 
Rodrigues, no município de Mariana.  
Dezenove pessoas perderam a 
vida. Além do Rio Doce, foram 
atingidos os rios Gualaxo do Norte 
e o do Carmo. Árvores, culturas 
agrícolas, animais, casas, pontes, 
tudo foi arrastado pela força da 
lama, inclusive uma pequena 
central hidrelétrica (PCH Bicas), 
deixando um rastro de destruição.  

 Foram inviabilizadas diversas 
infraestruturas públicas e privadas, 
aproximadamente 650 habitações, 
localizadas principalmente em 
Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo 
e Gesteira. No dia do desastre, os 
moradores de Bento Rodrigues 
e Paracatu de Baixo, assim 
como de outras comunidades, 
ficaram isolados nas regiões 
mais altas por diversas horas, até 
serem resgatados pela Defesa 
Civil e outras autoridades.  
 Os rejeitos liberados da barragem
afetaram completamente a natureza 
ambiental, social e econômica 
em toda a bacia do Rio Doce, 
provocando danos inclusive no 
entorno do estuário em Regência, 
no Espírito Santo. Cerca de 11 
toneladas de peixes mortos 
foram encontradas em toda a 
extensão da calha do Rio Doce.  
 A bacia do Rio Doce, embora 
já apresentasse evidências de 
degradação ambiental, depois 
do desastre ficou totalmente 
comprometida, tornando a sua 
recuperação uma tarefa ainda mais 
complexa, demorada e desafiadora. 

De acordo com o IBAMA, o 
rompimento da barragem do Fundão 
provocou a destruição de 1.469 
hectares (ou 14,69 km2) ao longo dos 
cursos d'água, incluindo Áreas de 
Preservação Permanente. Os danos 
ambientais mais severos ocorreram, 
principalmente, nos primeiros 122 
km, entre a barragem do Fundão e 
a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves.  
A empresa Golder Associates 
estimou que o reservatório da 
usina reteve cerca de 10,5 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos.  
 Além das pessoas vitimadas 
pelo desastre, moradores de Bento 
Rodrigues e trabalhadores da 
Samarco, inúmeras famílias ficaram 
desabrigadas ou foram desalojadas 
e três etnias indígenas foram 
atingidas. Logo depois do desastre, 
houve a suspensão temporária da 
captação de água do Rio Doce 
para abastecimento humano, já que 
ocorreu um aumento expressivo 
da quantidade de partículas em 
suspensão e dissolvidas na água 
do rio e seus tributários. Como a 
onda de lama destruiu ou danificou 
estruturas potencialmente poluidoras 

O CONTEXTO

48,3 650 500
milhões de metros 
cúbicos de lama

km do local do acidente, 
chegando até o 
Oceano Atlântico

habitações atingidas
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11 1.46941
toneladas de 
peixes mortos

hectares destruídos 
ao longo dos cursos 
d’água

municípios afetados 
entre MG e ES

Atlântico foi atingida (devido 
à ação do vento, das ondas do 
mar ou de correntes marinhas).  
 O alcance da devastação poderá, 
potencialmente ainda, alastrar-se 
para os estados da BA e do RJ nos 
próximos anos. Na onda e força da 
correnteza gerada, todas as vilas 
ribeirinhas e suas populações foram 
diretamente afetadas. Presume-
se, cientificamente, que o desastre 
tenha afetado as populações 
de espécies aquáticas, répteis 
e centenas de ninhos de aves, 
podendo mesmo ter dizimado 
alguma espécie localmente.  
 A força do deslocamento 
dos rejeitos danificou parte 
da infraestrutura presente no 
percurso dos vários municípios 
atingidos. Com isso, cada município, 
comunidade ou grupo de pessoas 
da calha do Rio Doce sofreu danos 
de várias naturezas e magnitudes.  
Embora um amplo esforço venha 
sendo feito, há incerteza sobre o 
futuro, as ações, os montantes, 
as proporções e os prazos para 
uma reparação integral.
 Vários danos materiais visíveis, 

já identificados, poderão ser (e 
alguns já estão sendo) reparados. 
No entanto, os danos imateriais 
e psicológicos, associados aos 
traumas, aos dramas e aos 
desarranjos (sociais e econômicos) 
provocados, tiveram implicações e 
prejuízos importantes pela reverberação 
que impulsionaram — seja na vida 
das pessoas, seja no ambiente 
natural. Incluem-se aqui também 
toneladas de peixes, bem como 
animais de criação e domésticos 
de estimação. De outro lado estão 
os danos imateriais, que foram 
tão impactantes e tão violentos 
que nunca poderão ser totalmente 
reparados. Entre estes incluem-se 
vidas humanas, habitats sagrados 
indígenas, a perda de fotografias e 
histórico familiar, de documentos, 
de utensílios, dos objetos de estima, 
da cultura, da afeição familiar e 
do amor em convívio. Do ponto 
de vista comunitário, incluem-se
as igrejas, as casas de 
orações, os centros espíritas, 
as escolas, estabelecimentos 
comerciais e industriais, as 
praças — entre outros.

(depósitos de suplementos agrícolas, 
tanques de lubrificantes e de 
combustíveis, transformadores, 
dentre outros), ampliaram-se os 
riscos de contaminação do solo e 
da água subterrânea por metais, 
compostos orgânicos voláteis ou 
semi-voláteis, bem como derivados 
de petróleo. Materiais poluentes 
resultantes de atividades antigas, 
como a extração de ouro, que 
estavam depositados no fundo e nas 
margens do rio, foram revolvidos 
pela onda de lama, aumentando 
o potencial de poluição.  
 Até o mês de novembro 
de 2017, portanto 24 meses 
depois, 41 municípios entre MG 
e ES haviam sido afetados de 
alguma forma. Sendo que 39 
já haviam sido reconhecidos e 
outros 2 estavam pleiteando sua 
inclusão no grupo de municípios 
atingidos. O abastecimento de 
água potável ainda não está 
completamente resolvido, ou se 
dá de maneira insatisfatória.  
 Uma ampla faixa litorânea 
de praia e aproximadamente 
10 km mar adentro do Oceano 
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AS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS

 Em resposta imediata ao 
desastre, em 30 de novembro 
2015, representantes da União 
e dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo estabeleceram 
prazos para avaliação dos danos 
decorrentes do programa de 
recuperação integral da bacia 
do Rio Doce. Diversas ações 
emergenciais ou provisórias foram 
realizadas e outras continuam em 
andamento, principalmente nos
122 km iniciais, onde os danos 
foram mais devastadores. 
Ainda sem ter a extensão dos 
desdobramentos, nesse trecho, 
o objetivo era identificar, avaliar, 
reparar e indenizar os danos 
do desastre. Entre as ações 
e atividades previstas para a 
reparação incluem-se a remoção 
de rejeitos, construção de diques e 
barreiras metálicas (para retenção 
de sedimentos vindos da região 
a montante) no reservatório da 
UHE Risoleta Neves, estabilização 
de margens dos rios, revegetação 
para controle de erosão e melhoria 
do escoamento superficial em 
áreas atingidas da bacia. Períodos 
chuvosos após o desastre 
provocaram ainda a liberação 
dos rejeitos que permaneciam na 
barragem do Fundão, causando 
a continuidade da alta turbidez 
nas águas do Rio Doce.  

O CONTEXTO
O DESASTRE E SUAS IMPLICAÇÕES
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Paracatu de Baixo,
Furquim





OS ATINGIDOS

Bento Rodrigues



 Os Atingidos pelo desastre 
são pessoas físicas, quase sempre 
organizadas em comunidades, 
grupos, associações, cooperativas. 
 Embora tenham sido desenvolvidos
esforços para a estruturação de um 
cadastro desses atingidos, os números 
finais ainda estão sendo estimados.  
 Alguns desses grupos são 
comunidades tradicionais, como 
Quilombolas, Pomeranos, Areeiros, 
Faiscadores, Pescadores, enquanto 
outros são remanescentes e 
representantes legítimos de 
comunidades indígenas da região: 
Krenak, Tupiniquim e Aymorés.   
 Todos estes povos indígenas 
têm hábitos, crenças e rituais 
próprios de cada cultura e, com isso, 
distintos territórios e santuários.
 Como resultado da organização 
das empresas responsáveis pelo 
desastre para reparar os danos, 
foi criada, após a assinatura do 
Termo de Transação e Ajustamento 
de Conduta – TTAC, a Fundação 
Renova, instituição que se tornou 
a principal representante da 
Samarco e de suas controladoras 
Vale e BHP na reparação dos 
danos sociais, ambientais e 
econômicos. A Fundação Renova 
é a responsável pelos cadastros e 
repasses financeiros aos atingidos 
e também por elaborar e executar 
42 programas socioambientais 
e socioeconômicos.

OS ATINGIDOS
OS GRUPOS E SUAS CARACTERÍSTICAS
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O CAMPO DAS DISPUTAS
& NEGOCIAÇÕES

 O rompimento da Barragem 
do Fundão provocou danos à 
população que vive ou depende 
do território atingido e dos 
recursos naturais em toda a 
região dos 41 municípios afetados, 
tanto em Minas Gerais quanto 
no Espírito Santo.  São danos de 
ordem material, como a perda de 
propriedades, de renda (devido à 
interrupção total ou temporária 
das condições de trabalho até 
então disponíveis), de bens de 
uso coletivo e também danos 
imateriais, como a perda de 
padrões de organização social, 
identidade coletiva, vínculos de 
vizinhança e comunitários, além 
de práticas culturais diversas que 
configuram os modos de vida. 
Para tratar dessas questões, é 
necessário que haja o acolhimento 
dos atingidos, reconhecendo 
como legítimo o seu sofrimento e 
suas demandas. Assim, as ações 
a serem empreendidas devem 
contar com participação social e 
transparência no que diz respeito 
às intenções e propostas, tudo em 
linguagem acessível que possibilite 

o entendimento de todos. Como 
participação social, entende-se 
a possibilidade de intervenção 
dos sujeitos sociais nos processos 
dinâmicos que constituem ou 
modificam a sua realidade; ou 
seja, o poder de decisão dos 
Atingidos sobre o seu destino 
e o do espaço em que vivem.
A prática da participação social 
nos termos aqui descritos parece 
ser a maior expectativa ou garantia 
para o reconhecimento dos 
atingidos nas ações destinadas à 
reparação dos danos vividos. Para 
reparar e indenizar os transtornos 
causados às pessoas, é preciso 
que se considerem aspectos como 
o reordenamento do território, 
a reconfiguração das paisagens 
e até alterações nos diferentes 
tipos de relação que estruturam 
a sociedade. Isto inclui danos 
materiais, visíveis, quantificáveis, 
passíveis de serem reparados. 
Para tal, deve-se levar em conta 
os conflitos que surgem como 
resultado das disputas entre os 
diferentes sujeitos sociais, que 
encaram de forma diferenciada 

as possibilidades que surgem no 
âmbito da reparação dos danos 
ocorridos.  Aqui entram também 
os danos imateriais, invisíveis, 
qualitativos. Em ambos os casos, 
há disputas de poder, por recursos, 
pelo reconhecimento da condição 
de Atingido e até disputas por um 
novo lugar. Complementando e 
fortalecendo o poder de decisão 
dos Atingidos, é importante o 
compromisso com a transparência, 
principalmente quanto à utilização 
de uma linguagem clara e de 
fácil compreensão, possibilitando 
que todos possam dominar o 
conteúdo das proposições de 
reparação. São recorrentes os 
relatos sobre a dificuldade de 
compreensão acerca dos estudos 
e encaminhamentos realizados 
pela Fundação Renova ou pelas 
empresas prestadoras de serviço.  
Nessa linha, o compartilhamento 
de dados, análises, resultados e 
decisões são fundamentais para 
a construção de modalidades 
adequadas de reparação dos 
danos causados pelo rompimento 
da barragem da Samarco. 

OS ATINGIDOS
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AMPARO JURÍDICO
DOS ATINGIDOS

 Por que os Atingidos precisam 
de um tratamento diferenciado? 
Esta é uma questão que se 
fundamenta, sobretudo, em 
uma base institucional maior e 
rigorosa do direito. Não se trata 
apenas de uma pessoa, mas de 
grupos heterogêneos de pessoas. 
Em outros termos, essa reflexão 
remete ao reconhecimento de 
que os danos aqui enunciados 
constituem uma violação de 
direitos, a começar pelo Princípio 
da Dignidade Humana preconizado 
no Art. 5° da Constituição 
Federal (1988). Além da ampla 
legislação brasileira, há também 
um extenso arcabouço legal que 
dá apoio similar ao tratamento 
de tais violações.  Considerando 
tão somente essas questões, é 
fundamental que, ao analisar os 
danos decorrentes do rompimento 
da barragem do Fundão, tenha-se 
como ponto central a compreensão 
da condição de Atingido. Trata-se de 
um conceito histórico que carrega 
um conjunto de significados e 
tensões que, frequentemente, 
expressam disputas de interesses 
diversos, já que aciona um debate 
que extrapola o domínio patrimonial 
e remete à perda de princípios e 
valores constitucionais, nos termos 
da proteção à pessoa humana 
(direito da personalidade).  Também 
é possível se associar a identificação 

da condição de Atingido com a 
violação de direitos e a imposição 
de uma reparação ao dano sofrido 
e, enquanto tal, pressuposto 
fundamental da responsabilidade 
civil, entendida como um “dever 
jurídico sucessivo que surge para 
recompor o dano decorrente da 
violação de um dever jurídico 
ordinário”, segundo Cavalieri-Filho. 
Desse modo, a violação de um 
dever jurídico obriga a reparação e 
o fundamento da responsabilidade 
civil está assentado não em um 
critério patrimonial, mas no próprio 
princípio da dignidade.  Em 
outros termos, o reconhecimento 
da condição de Atingido requer 
ou impõe a obrigação de 
reparação e indenização dos 
danos materiais e imateriais. O 
primeiro alusivo ao patrimônio e à 
integridade física das pessoas; e 
o segundo referente aos direitos 
da personalidade, o que inclui as 
condições de saúde, qualidade 
de vida, sentimentos pessoais, 
afeições, enfim, a dimensão 
extrapatrimonial. As questões 
referentes ao dano imaterial
tendem a ser de difícil compreensão, 
sobretudo considerando-se a 
tradição das empresas em tratar 
de danos mensuráveis e tender a 
reconhecer a condição de Atingido, 
principalmente, a partir da visão 
territorial-patrimonialista — em que

Atingido é sempre, ou 
preferencialmente, quem vive 
num determinado território.  Os 
Atingidos contam com dois apoios 
essenciais favoráveis a eles. Por um
lado, têm o amparo legal — a legislação
brasileira, que é similar à regulação 
internacional pertinente. Nesse 
campo, eles se sentem apoiados 
na reparação dos danos materiais 
e na indenização pelos danos 
imateriais. Por outro lado, os 
Atingidos contam com o apoio 
incondicional do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e 
órgãos reguladores, que estão 
todos atentos para que a lei seja 
rigorosamente cumprida, dando-lhes
a proteção e o acolhimento. 
Ademais, as pessoas devem se 
autoidentificar como Atingidas.
 No entanto, estas passam, 
necessariamente, por um crivo 
severo dos pares e da própria 
população ou grupo social ao qual 
julgam pertencer. Porém, no caso 
de se revelarem aproveitadoras, 
oportunistas do momento, essas 
pessoas poderão ser gravemente 
penalizadas. Finalmente, os 
Atingidos, ao formar grupos, 
passam a ter poder. Desse modo, 
passam a exercer um enorme 
poder de barganha, sobretudo 
pelo amparo legal que possuem.

OS ATINGIDOS
OS GRUPOS E SUAS CARACTERÍSTICAS

16



O RISCO
INVISÍVEL

 Além dos danos à saúde pública 
e à vida dos habitantes dos 41 
municípios que foram atingidos 
pelo desastre, como a perda de 
vidas humanas, de laços culturais, 
de habitações, de fontes de 
renda, estresse pós-traumático, 
insegurança, contaminação 
da água de consumo humano 
e dos alimentos, há um risco 
invisível, que somente será 
adequadamente mensurado após 
a realização de estudos sobre a 
exposição das populações aos 
mais diversos riscos. São exemplos 
nesse sentido o contato com 
substâncias diversas de forma direta 
ou indireta, ou com mosquitos 
e outros vetores causadores de 
doenças transmissíveis, cujas 
prevalências aumentaram 
após a ruptura ecossistêmica 
gerada pelo desastre.  
 As taxas de incidência 
de dermatites, afecções 

respiratórias, dentre outras 
associadas à qualidade do ar, 
precisam ser melhor estudadas 
para se avaliar o real impacto 
da poluição atmosférica na 
saúde da população.  
 Pesquisas realizadas nos últimos 
dois anos revelam a ocorrência, 
na bacia do Rio Doce, de metais 
pesados acima das concentrações 
máximas permitidas. Caso a 
exposição a esses metais seja 
continuada, podem ocorrer 
doenças mentais (ansiedade, 
depressão, suicídio), distúrbios 
neurocomportamentais e câncer. 
Isto precisa ser melhor estudado, 
já que se trata de um risco invisível 
que representa grave ameaça à 
saúde, ao bem-estar, à economia e 
ao desenvolvimento da população 
atual e das futuras gerações.  
 Também serão necessárias 
pesquisas considerando a hipótese 

de que agrotóxicos e outros 
produtos tóxicos revolvidos 
pela inundação possam haver 
contaminado as águas superficiais 
e o lençol freático. Tais estudos 
poderão tardar vários anos para 
serem conclusivos, mas a ação não 
pode esperar. Assim, para fazer 
frente aos danos identificados e 
aos riscos potenciais, a Ramboll, 
observando os princípios do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
de universalidade, integralidade 
e equidade, propôs um novo 
programa de saúde e proteção 
social que visa à promoção 
da saúde e à prevenção de 
doenças e agravos associados 
ao desastre, levando em 
conta as heterogeneidades 
socioeconômicas dos municípios 
atingidos e suas capacidades 
de gestão, financiamento 
e resiliência sanitária.  

OS ATINGIDOS
OS GRUPOS E SUAS CARACTERÍSTICAS
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Rio Gualaxo do Norte
com Rio do Carmo,
em Barra Longa
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 O desastre da barragem 
do Fundão resultou em uma 
transgressão aos direitos humanos, 
com lesões às presentes e futuras 
gerações. Por esta razão, a 
restauração da bacia do Rio Doce 
deve ter por objetivo maior um 
futuro resiliente e sustentável, 
com garantia inquestionável 
aos direitos constitucionais.  
 As ações atualmente em curso, 
mais focadas na restauração das 
condições sociais e ambientais 
anteriores ao desastre, dificultam 
e interferem, de modo irreversível, 

 Desde a década de 1980, as 
grandes catástrofes têm sido 
objeto de constante preocupação 
por parte da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que 
estabeleceu, na Resolução 42/169, 
os anos 1990 como a década 
internacional para redução dos 
desastres naturais. Assim, a ONU 
reconheceu que a mobilização de 
esforços de ação humanitária no 
atendimento a vítimas atingidas 
por eventos naturais fazia parte 
do escopo e do cumprimento de 
seus propósitos como entidade 
internacional preocupada com 
a sustentabilidade do planeta.  
 Em 2005, em Hyogo, no Japão, 
ficou definido que para reduzir 
substancialmente a perda de 
vidas, de recursos econômicos

na capacidade das pessoas de 
visualizar, planejar e buscar um 
futuro desejável. A continuidade 
desta lógica aplicada pelos 
programas da Fundação Renova 
não tem contribuído para a 
construção da capacidade de 
concepção de futuro, porque visam, 
primariamente, a deixar a situação 
como era no passado. Mas isto não 
é possível no cenário deixado pelo 
desastre.  Para evitar o processo de 
perpetuação do trauma, deve-se 
buscar uma abordagem dinâmica 
de futuro, consubstanciada nos 

e ambientais advindos de calamidades,
era preciso aumentar a resiliência 
dos países, de suas instituições 
e de sua população.  
 A Resiliência é definida como 
“a capacidade de um sistema, 
comunidade ou sociedade exposta 
a um risco de resistir, absorver, 
adaptar-se e recuperar-se
de uma forma rápida e eficaz, 
preservando ou restaurando suas 
estruturas e funções básicas”. 
Portanto, a resiliência está 
integrada às questões de risco, 
pobreza e vulnerabilidade social, 
devido à frequência e intensidade 
dos desastres naturais.

consensos em torno de alterações 
do território e do significado social 
do mesmo. Deve-se promover a 
renovação, porém respeitando-se
as identidades. Nesse sentido, 
a aplicação do modelo 
Ramboll de resiliência oferece 
um melhor equilíbrio entre a 
reposição das condições como 
eram antes do desastre e um 
planejamento e implementação 
de ações estruturantes 
para transformação de
cenários futuros.

DESENHANDO
O FUTURO

O CONCEITO
DE RESILIÊNCIA

Resiliência é a capacidade 
de um ecossistema, 
comunidade ou região, 
se recuperar, no mínimo 
às suas funcionalidades 
originais, de forma robusta 
e adaptativa, em um 
determinado período de 
tempo, estabilizando-se 
e buscando meios para 
se proteger de novas 
perturbações naturais 
ou antropogênicas. A 
resiliência se constrói de 
modo diferenciado para 
as dimensões naturais, 
sociais, de infraestrutura 
ou econômicas. Ela pode
ser mais ou menos 
efetiva, dependendo da 
governança existente.

DESENHANDO O FUTURO DA BACIA DO RIO DOCE:
O MODELO DE RESILIÊNCIA
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Reservatório de Candonga,
em Rio Doce



Ponte entre Rio Doce
e Ponte Nova



 Frente ao desastre, as comunidades 
da bacia do Rio Doce foram impedidas 
de continuar dando sequência ao 
normal transcurso das suas vidas. 
Impedidas de exercer o direito de 
aproveitar o meio ambiente como 
legado. Impedidas de exercer seus 
direitos constitucionais básicos 
à saúde, à alimentação saudável, 
ao trabalho, à moradia, dentre 
outros. Foram atingidos não apenas 
processos ecológicos fundamentais, 
mas também a segurança e o 
bem-estar da população. Foram 
alteradas as condições básicas das 
atividades sociais e econômicas 
assim como as condições sanitárias 
do meio ambiente. Por outro lado, 
o desastre alterou a capacidade 
do Poder Público de continuar a 
prover serviços fundamentais às 
comunidades atingidas e de aprimorar 
tais serviços com o passar do tempo,
interrompendo um ciclo de investimentos
em saúde, educação etc.   

 Esta lesão aos direitos fundamentais 
exige uma Reparação Integral, que 
permita a reconstrução do futuro, 
especialmente se considerarmos 
que a recuperação das condições 
socioambientais poderá demorar 
décadas até se concretizar.  
 Nesse sentido, a reconstrução 
do futuro demanda como pedra 
fundamental a adoção de um modelo
de resiliência pautado por quatro
pilares fundamentais:

• O reconhecimento da 
“condição de Atingido”,
o que significa entender como 
legítimo seu sofrimento e as 
demandas daí decorrentes;

• A garantia do empoderamento 
destes Atingidos nos processos 
de tomada de decisão;

• A garantia aos direitos 
fundamentais de saúde, educação, 

habitação e saneamento 
como instrumento central 
da reparação integral;

• A formulação de um 
modelo de desenvolvimento 
regional que ampare toda a 
sociedade, garantindo um 
futuro digno e promissor às 
presentes e futuras gerações.

 A Ramboll entende que a 
resiliência social dar-se-á a 
partir da capacidade que as 
comunidades atingidas (incluindo 
povos indígenas, comunidades 
quilombolas e tradicionais) tenham 
de recuperar ou restaurar seu 
modo de vida, guiados a partir de 
seus conhecimentos tradicionais.
A capacitação dessas comunidades 
deve-se dar por fases: protegendo, 
prevenindo, promovendo e 
transformando suas realidades.

A APLICAÇÃO DO CONCEITO
DE RESILIÊNCIA AOS ATINGIDOS

 A complexidade derivada 
de um desastre como o de 
Mariana perpassa todas as 
dimensões, causando danos 
interdimensionais, altamente 
complexos, quando não caóticos. 
A partir do desastre, mudanças 
acontecem num ritmo acelerado 
e as abordagens lógicas de causa 
e efeito não necessariamente 

dão conta da realidade e de seus 
desdobramentos contínuos, já 
que situações distintas podem 
se enquadrar em diferentes 
níveis de complexidade.  
 Nesse caso, buscou-se, de forma 
inédita e original, o enquadramento 
do Modelo de Resiliência em 
diferentes dimensões (social, 
ambiental, econômica, infraestrutura 

e governança), para possibilitar a 
compreensão dos diferentes danos 
derivados e das ações necessárias
para solucioná-los. Dessa forma,
o Modelo de Resiliência proposto 
prevê cinco dimensões, criadas 
com o propósito de organizar 
e promover o conhecimento 
disponível sobre o contexto 
da Bacia do Rio Doce.

LÓGICA DO ENQUADRAMENTO DO MODELO 
DE RESILIÊNCIA NAS DIMENSÕES PROPOSTAS

DESENHANDO O FUTURO DA BACIA DO RIO DOCE:
O MODELO DE RESILIÊNCIA
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 No que se refere à aplicação 
do modelo na avaliação dos 
programas desenvolvidos pela 
Fundação Renova, são realizadas 
as seguintes etapas sequenciais:
 

(1) Revisão dos programas da 
Fundação Renova, buscando 
identificar suas principais linhas 
de ação quanto à completude 
e/ou lacunas relacionadas ao 
endereçamento de ações para 
reparação integral dos danos;
 
(2) Identificação de 
necessidades não cobertas 
pelos programas em curso, 

bem como identificação de 
ações de correção e proposição 
de programas adicionais; e

(3) Identificação de indicadores 
de desempenho que permitam 
o acompanhamento do 
progresso dos programas 
ao longo do tempo.

 A aplicação sistêmica do 
Modelo em toda extensão da 
bacia do Rio Doce garantiria 
uma avaliação abrangente 
de como eram as condições 
anteriores ao desastre e das 
condições futuras pós-desastre.

APLICAÇÃO DO
MODELO DE RESILIÊNCIA

DESENHANDO O FUTURO DA BACIA DO RIO DOCE:
O MODELO DE RESILIÊNCIA
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Barreira metálica B no reservatório 
de Candonga, Rio Doce



MODELO DE RESILIÊNCIA
DA BACIA DO RIO DOCE
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APLICAÇÃO DO MODELO DE
RESILIÊNCIA DA BACIA DO RIO DOCE
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 Entende-se que os programas 
recomendados pela Ramboll 
serão discutidos, repactuados e 
potencialmente incorporados aos 
programas em curso, contribuindo
para a construção de um Projeto
de Futuro para toda a bacia 
do Rio Doce. Prevê-se que os 
programas devam operar também 
como meios para qualificar e 
ajustar as ações com vistas 
a aprimorar a capacidade de 
gestão e resposta dos atores 
aos danos, ao longo do tempo, 
facilitando a monitoração. No geral, 
e de acordo com a avaliação 
dos especialistas da Ramboll, os 
programas da Fundação Renova 
não se encontram devidamente 
estruturados ou articulados entre 

GOVERNANÇA
Capacidade de aprimorar e promover a democracia direta através 
de ferramentas e processos, de forma a garantir a participação 
efetiva das partes interessadas no processo de tomada de decisão 
onde ela existir. Garantindo o direito de conhecer os riscos a que 
estão expostos, ser comunicado e ter acesso pleno à informação.

RESILIÊNCIA SOCIAL
Capacidade de restaurar a coesão social, através 
da reorganização das atividades e inter-relações 

sociais, incluindo a reparação e indenização dos danos 
culturais, de lazer, saúde das comunidades atingidas.

RESILIÊNCIA ECOLÓGICA
Capacidade de restaurar as funcionalidades 

dos ecossistemas, recuperando 
as capacidades de promoção dos 

serviços ecossistêmicos, absorver os 
choques e manter funções de equilíbrio 

e estabilidade das paisagens.

si, o que constitui importante 
barreira para sua aderência às 
realidades locais pós-desastre. 
A explicação é que, apesar dos 
numerosos esforços por parte 
da Fundação Renova, seus 
programas ainda reproduzem 
a lógica de orientação pelas 
demandas emergenciais (com 
visão de curto-prazo, carregados 
de improvisação e boa intenção, 
mas insuficientes, inadequados 
ou incompletos). Os próprios 
representantes da Fundação 
admitiram, em diversas entrevistas, 
a necessidade de reavaliar e 
integrar melhor os programas, 
adicionando ações de caráter 
estruturante. Com o passar do 
tempo, se não forem adotadas 

soluções adequadas para os 
danos vividos diariamente pelas 
comunidades atingidas, o potencial 
dos mesmos pode ser ampliado, 
passando à categoria de dano 
continuado.  A lógica adotada, do 
modelo de déficit — ou seja, de apenas 
repor a situação tal qual se encontrava 
antes — é demasiadamente simplista 
e contrasta frontalmente com os 
níveis de complexidade das ações 
necessárias, de grande alcance.  
Assim, as soluções propostas 
não suportam adequadamente a 
realidade das inter-relações dos 
danos decorrentes do desastre, 
sejam eles imediatos, de efeito 
continuado ou de longo prazo. 
Há efeitos reais, indiretos, 
invisíveis e não contabilizados 

DESEMPENHO DO
MODELO DE RESILIÊNCIA

MODELO DE RESILIÊNCIA DA BACIA DO RIO DOCE
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que se contrapõem radicalmente 
a esta visão inicial. Desconsiderar 
a existência de tais diferenças 
nesse nível de complexidade e 
não conceder a autonomia de 
decisão aos Atingidos significa 
tão somente buscar isentar-se 
de uma responsabilidade direta. 
Tal atitude se traduz numa ação 
negligente, indutora de conflitos e 
que tende a se tornar inoperante, 
apenas incrementando custos 
desnecessariamente e prolongando
a espera e o sofrimento da população
atingida.  Finalmente, a aplicação do 
Modelo de Resiliência sugerido pela 
Ramboll na lógica da gestão dos 
programas propostos busca oferecer 
um equilíbrio mais adequado e justo, 
entre repor a situação como era 

RESILIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA
Capacidade de restaurar e recuperar

a infraestrutura, incluindo a habitação, hospitais, 
escolas, estradas e acessos de forma a permitir

o retorno à vida, à mobilidade e aos 
serviços básicos (água, saneamento, energia 

etc..)e essenciais das comunidades.

RESILIÊNCIA ECONÔMICA
Capacidade de restaurar e recuperar

as atividades econômicas essenciais e sustentáveis.

RESILIÊNCIA DAS COMUNIDADES
(ATINGIDAS, TRADICIONAIS E INDÍGENAS)

Capacidade de restaurar, reparar e retornar a vida das comunidades 
atingidas, preservando o etnodesesenvolvimento, as tradições culturais

e as condições básicas de subsistência e sustentabilidade das comunidades.

antes do desastre e um planejamento 
de ações para transformação de 
cenários futuros da bacia do Rio 
Doce, visando à superação do 
desastre por meio da construção de 
capacidades individuais e coletivas e 
o desenvolvimento de um ambiente 
colaborativo e associativo. A maneira 
de lidar e superar as restrições e 
limitações de desenvolvimento 
social, especialmente em tempos 
de crise, envolve o desenvolvimento 
e organização de comunidades de 
aprendizagem, buscando alavancar 
o capital social, ambiental e 
institucional localmente existentes. 
E isso inspira e instiga a preparação 
para um desenvolvimento regional 
integrado, interativo e próspero, 
contrastando com o modelo 

assistencialista encontrado antes do 
desastre. Desse modo, a participação 
e o engajamento social devem ser 
componentes centrais e transversais 
aos processos de desenvolvimento 
dos programas implementados pela 
Fundação Renova e os programas 
complementares recomendados 
pela Ramboll. Essa internalização 
ampla da Resiliência induz a 
um desenvolvimento regional 
consistente, preventivo e apoiado 
nas forças dos capitais existentes.  
Por esse motivo, a Ramboll 
propôs a revisão do modelo de 
Governança e de abordagem 
dos programas socioambientais 
e socioeconômicos a partir de 
mecanismos de uma Governança 
Participativa efetiva e duradoura.

DESENHANDO O FUTURO DA BACIA DO RIO DOCE:
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Usina Risoleta Neves entre Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado



AVALIANDO OS PROGRAMAS 
DA FUNDAÇÃO RENOVA



Bento Rodrigues



 Após avaliação dos programas 
propostos pela Fundação Renova,
realização de visitas técnicas, 
participação em câmaras técnicas, 
levantamento de dados secundários
e revisão de referências 

 A avaliação dos programas 
da dimensão social concluiu 
que as ações são incompletas 
e insuficientes com relação à 
cobertura espacial, à abordagem 
metodológica e à adoção de uma 
estrutura integrada e sistêmica 
que considere os Atingidos como 
protagonistas do trágico processo 
de que se tornaram vítimas. As 
lacunas identificadas relacionam-se
ao não atendimento, ou atendimento 
parcial, de cláusulas do TTAC no 
que diz respeito aos prazos de 
implementação e à concepção 
predominante nos programas. Eis, 
listadas abaixo, as principais lacunas, 
questões relevantes e preocupações:

• O Programa de Levantamento 
e Cadastro dos Impactados é 
um instrumento que oferece 
baixa transparência com relação 
aos critérios de elegibilidade e 
apresenta significativo atraso na 
realização do cadastramento.  
A metodologia utilizada trata o 
território de forma homogênea, 
impõe aos cadastrados uma 
condição de passividade 
inconveniente ou inoportuna 
e propicia baixo grau de 
acolhimento aos Atingidos.  

atualizadas, foi possível listar 
as principais lacunas.
 A avaliação dos Programas 
da Fundação Renova foi iniciada 
com a identificação dos pontos 
frente ao estipulado pelo TTAC

O Programa de Ressarcimento 
e Indenização dos Impactados 
está atrasado, pois depende 
de informações provenientes 
do Cadastro. Percebeu-se 
aqui um problema na Rede de 
Precedências. Foi constatada 
uma ausência de diálogo efetivo 
e coletivo da Matriz de Danos. 
Isso se reflete na ausência de 
referências à modalidade de 
reparação dos danos imateriais 
e dos danos coletivos. Não se 
considerou também a reparação 
durante o período compreendido 
entre o dano e a sua restauração.

• O Programa de Proteção
e Recuperação da Qualidade 
de Vida dos Povos Indígenas 
não atendeu à determinação 
de ser elaborado no prazo 
de seis meses e em conjunto 
com os povos indígenas.

• Apontou-se a ausência de um 
plano (ou programa) de ações 
estruturantes de longo prazo, 
que apoiasse o desenvolvimento 
natural desses povos.

• O Programa de Memória 
(histórica, cultural e artística) 

e ACP e o próprio arcabouço do 
marco regulatório brasileiro. Essa 
análise foi estruturada em cinco 
dimensões: social, infraestrutura, 
natural, econômica e governança.

não contempla o patrimônio 
material, não religioso e 
praticamente desconsidera 
todo o patrimônio intangível. 
Aparentemente, não 
considera de forma adequada 
a diversidade cultural das 
comunidades e a percepção 
das mesmas com relação 
aos seus patrimônios.

• Os Programas relacionados 
a Educação e Comunicação 
não deram bases (informações 
e capacitações) para que 
os Atingidos pudessem 
compreender os acontecimentos, 
contribuir para planejar e 
monitorar as ações necessárias, 
de saúde da população atingida 
com relação à saúde física e 
mental. Constatou-se, também, 
a ausência de relatórios sobre 
as atividades dos profissionais 
de “saúde mental”, bem 
como dos indicadores do 
monitoramento posterior. Não 
há elementos, nas ações dos 
programas, que permitam 
uma adequada identificação 
e monitoramento dos riscos à 
saúde da população em geral.

AVALIANDO OS PROGRAMAS 
DA FUNDAÇÃO RENOVA

LACUNAS DA DIMENSÃO SOCIAL

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
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 Na Dimensão Infraestrutura foram 
percebidos os seguintes problemas:

• O Programa de Reconstrução 
de Vilas (PG-08) é determinado 
pelas escolhas das novas 
localizações. A definição das 
alternativas locacionais constitui 
um passo determinante de 
todo o processo. Atualmente, a 
escolha das novas localizações 
das vilas de Bento Rodrigues 
e Paracatu de Baixo não 
respeitam as restrições de uso 
e ocupação do solo vigentes na 
lei municipal do Plano Diretor de 
Mariana. Por isso, é necessária 
a revisão do Plano Diretor com 
alteração do perímetro urbano 
para permitir o licenciamento 
dos projetos desejados.

• O Estatuto da Cidade (Lei n° 
10.257/2001) e a Lei da Defesa 
Civil (n° 12.608/2012) exigem que 
toda ampliação de perímetro 
urbano seja precedida do 
desenvolvimento de um plano de 
expansão urbana que orientará a 

Não se identificou, nas ações 
propostas, planejamento de 
longo prazo para mitigação e 
compensação de danos cuja 
abrangência, magnitude e tempo 
de persistência ainda são em 
grande parte desconhecidos;

• As ações propostas têm 
foco em danos localizados 
e, agrupadas, carecem de 
concatenação, articulação 

revisão do Plano Diretor vigente.
• Os projetos de urbanismo de 
Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo estão assentados em 
glebas onde predominam as 
declividades superiores a 30%. 
A Lei n° 6.766 de 19/12/79 
e complementares proíbe o 
parcelamento do solo urbano em 
áreas com essas características, 
salvo se atendidas exigências 
específicas. A lei estadual n° 
44.646 permite parcelamento 
em áreas com até 47% mediante 
condições especiais de controle 
ambiental, exigindo área de 
lote equivalente a 500 m2.

• O projeto de terraplenagem 
original de Bento Rodrigues 
prevê movimento de terra da 
ordem de 3 milhões m3 com o 
objetivo de viabilizar a ocupação 
com ruas com declividade 
inferior a 15%, permitindo a 
criação de uma geomorfologia 
plana atendendo à solicitação da 
comunidade. Este movimento de 
terra aponta a inadequação da 

e integração, resultando em 
eficiência e eficácia reduzidas, 
quando se consideram 
os recursos empregados, 
para plena restauração 
da bacia do Rio Doce;

• Vistorias locais realizadas pela 
Ramboll e pelo IBAMA indicaram 
que os processos erosivos 
continuam intensos, o que é 
indicado pela elevada turbidez 

área para o assentamento urbano 
e acentua a sua vulnerabilidade 
a processos erosivos.

• O Programa de Recuperação 
das demais comunidades e 
infraestruturas danificadas 
(PG-10) tem um enfoque 
emergencial, sem análise prévia 
da vulnerabilidade aos diferentes 
tipos de risco, muitas vezes 
consagrando intervenções 
situadas em áreas de inundação.  
Os programas PG-31 (de coleta 
e tratamento de esgotos e 
destinação de resíduos sólidos) 
e PG32 (melhoria dos sistemas 
de abastecimento de água) 
não abordam a universalização 
do saneamento básico dos 
municípios conforme preconiza 
a Lei n° 11.445/2007. Deve-se 
salientar que a universalização é 
fundamental tanto para assegurar 
a recuperação ambiental integral 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce como para garantir a 
restauração dos direitos humanos 
da população atingida. 

da água do Rio Doce. Além 
disso, as medidas propostas 
no conjunto dos programas da 
Fundação Renova não incluíram 
uma avaliação adequada das 
características edáficas, não 
sendo incluídas as medidas de 
recuperação e conservação do 
solo impactado. Isso impede 
um adensamento da vegetação, 
bem como a estabilização das 
partículas do solo/rejeito.

LACUNAS NA DIMENSÃO INFRAESTRUTURA

LACUNAS NA DIMENSÃO NATURAL

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
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Na dimensão econômica existem 
lacunas e questionamentos 
dos quais destacam-se:

• A espacialização dos danos 
econômicos não está limitada 
apenas física e territorialmente 
à área diretamente danificada, 
mas também deve considerar 
a pressão econômica negativa 
gerada em diferentes 
municípios, mesmo na área 
fora do curso do Rio Doce;

• A concomitância do desastre 
com a crise econômica em curso 
no Brasil acaba por potencializar 
alguns efeitos negativos, gerando 
assim um ciclo vicioso. Em Barra 
Longa, por exemplo, percebeu-
se ainda danos secundários 
adicionais causados pela 
componente migratória;

• A magnitude do evento e de 
seus danos requer abordagens 
diferenciadas, o que implica 
em demanda diversificada e 

crescente para o desenvolvimento 
econômico e tecnológico;

• A insegurança quanto à plena 
retomada das atividades aquícolas 
e pesqueiras cria expectativas 
adversas às condições de vida 
do pescador. A principal lacuna 
do programa PG- 16 é a ausência 
de ações que encaminhem 
rapidamente soluções para 
este expressivo contingente de 
trabalhadores extrativistas.

LACUNAS NA DIMENSÃO ECONÔMICA

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
AVALIANDO OS PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO RENOVA
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 Diante do quadro atual, uma 
das primeiras sugestões a serem 
feitas é a mudança de paradigma, 
assumindo-se o conceito de 
Atingido como questão central. 
Esse processo requer mecanismos 
efetivos e contínuos de diálogo 
e gestão de conflitos que, 
associados a mecanismos de 
transparência na geração e gestão 
da informação, ofereçam maiores 
garantias para que os programas 
sejam sensíveis e capazes de lidar 
com a diversidade sociocultural 

das comunidades atingidas face 
à natureza e intensidade dos 
danos sofridos. É um processo 
de decisão que deve estar 
pautado no compartilhamento 
de poder e responsabilidade 
entre as partes envolvidas.
 Desta forma, é fundamental 
que o modelo de governança 
seja revisto, incorporando estes 
conceitos. A fim de gerar as 
condições desejadas na região 
da bacia do Rio Doce, justifica-
se uma governança baseada 

num sistema de gestão da 
cooperação. Para que os objetivos 
comuns sejam alcançados, são 
necessários aprendizados de 
todas as partes envolvidas. 
Um sistema de cooperação 
desse tipo deve possibilitar a 
migração do foco das partes 
interessadas, de uma estrutura 
que está baseada restritivamente 
na cobrança de resultados dos 
programas de reparação integral 
e indenização, para um arranjo 
mais amplo e cooperativo.

AS PROPOSTAS PARA
UMA NOVA REPACTUAÇÃO

 Tendo em vista as lacunas 
encontradas na dimensão social, a 
repactuação dos programas existentes 
está sendo recomendada. São estes:

Programa de Atendimento às 
Populações Atingidas: este 
programa deve incorporar ações 
que busquem restaurar os danos 
causados às populações que 
vivem no território atingido pelo 
rompimento da barragem do 
Fundão, de forma a oferecer 
suporte para o atendimento 
aos dispositivos legais e demais 
requisitos regulatórios. Tais ações 
estão sendo propostas tendo em 
vista o atendimento às condições 

 Com o objetivo de minimizar a 
vulnerabilidade a danos futuros, 
fortalecer as instituições e sistemas 
atuantes no planejamento 

e determinações expressas no 
TTAC e, principalmente, na ACP;

Programa de Saúde e Promoção 
Social na Bacia do Rio Doce: 
o que se espera é que este 
programa permita identificar, 
mensurar e atuar sobre os 
principais danos negativos 
à saúde dos atingidos, bem 
como os riscos associados, 
especialmente no que se refere 
aos metais pesados. É preciso 
que sejam fortalecidos os 
sistemas de informação em 
saúde, provendo os devidos 
indicadores (sendo alguns 
específicos em vista do 

territorial, reestabelecer a estrutura 
territorial e locacional, universalizar 
serviços de saneamento e 
estruturar as localizações 

atendimento às condições de 
saúde das populações atingidas). 
É importante apontar que o 
efeito desses danos sutis pode 
não aparecer em curto prazo;  

Programa de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer: 
o objetivo deste programa 
é restaurar as condições da 
educação, cultura, esporte e 
lazer, bem como promover 
ações de fortalecimento, 
contextualização e inovação, 
de forma que a sociedade 
possa ser empoderada 
no desenvolvimento da 
Resiliência da região. 

atingidas, são recomendadas 
para a dimensão infraestrutura 
cinco novos programas:

REPACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIMENSÃO SOCIAL

REPACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIMENSÃO 
INFRAESTRUTURA

NOVOS PROGRAMAS
AS PROPOSTAS PARA UMA NOVA REPACTUAÇÃO
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Programa de Planejamento 
Territorial e Estratégico: este
programa trata da integração 
territorial de todas as ações 
em curso nos municípios 
afetados da Bacia do Rio 
Doce, formulando visões de 
futuro para a região. Isto deve 
ser consolidado nas peças de 
planejamento tradicionais, 
tais como Planos Diretores e 
Planos de Saneamento, assim 
como no Plano Integrado de 
Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio Doce e Zoneamento 
Ecológico Econômico;

Programa de Gestão 
Integrada de Saneamento: 
este programa permitirá a 
integração dos componentes 
de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e 
tratamento, gerenciamento de 

resíduos sólidos e de águas 
pluviais, conforme estabelecido 
pela Lei Federal 11.445/2007. 
Trata-se de uma oportunidade 
singular de repensar a 
organização do território, 
o déficit e a inadequação 
habitacionais, a informalidade 
na ocupação urbana, de modo 
a atingir a universalização 
do saneamento;

Programa de Território, 
Habitação e Mobilidade: 
trata- se da formulação de 
diretrizes, instrumentos 
e obras para melhorar as 
condições de estruturação 
dos municípios de Mariana e 
Barra Longa, incorporando 
as novas localizações ao 
território existente;
Programa de Manejo de 
Rejeitos: deverá controlar 

o retorno de rejeitos ao 
ambiente, ou seja, remover 
e/ou isolar, evitando a 
remobilização no leito do rio 
e o aumento do escoamento 
superficial nas margens 
e planícies de inundação, 
além de analisar os riscos de 
alternativas locacionais ou 
de deposição dos rejeitos 
removidos da calha do 
Rio Doce, principalmente 
aqueles do reservatório 
da UHE Risoleta Neves;

Programa de Riscos 
Ambientais & Respostas a 
Emergências: este programa 
deverá tratar da estruturação, 
implementação e operação do 
Sistema Municipal de Defesa 
Civil em todos os municípios 
impactados, de modo a 
reduzir o risco a desastres. 

 Para assegurar a reparação/
compensação dos danos decorrentes 
do desastre, combinada à reparação 
integral e resiliente das áreas 
afetadas, foram propostos três 
programas complementares às ações 
em desenvolvimento pela Renova, 
porém desta vez focados em ações 
de longo prazo. No caso das áreas 
revegetadas, por exemplo, o prazo 
é de 25 anos. Estes programas são:

O Programa de Restauração 
Ambiental tem subprogramas 
específicos para fauna terrestre 
e aquática, vegetação, Unidades 
de Conservação, Conservação 
do Solo e Qualidade de Água e 

Sedimentos. Resumidamente, 
este programa visa reconstruir os 
habitats destruídos e fortalecer 
aqueles que permaneceram 
intactos, assegurando áreas 
de abrigo e forrageamento 
atrativas para a fauna local, 
a fim de restabelecer fluxos 
gênicos e bióticos há muito 
perdidos na região.

O Programa de Monitoramento 
Ambiental concentra todas as 
ações de monitoramento de 
fauna, flora, qualidade ambiental 
(solo, águas superficiais e 
subterrâneas e sedimentos) 
e propõe os indicadores que, 

cruzados, demonstrarão a 
eficácia das ações de restauração 
ou sua ineficácia e necessidade 
de correção imediata.

O Programa de Supervisão 
Ambiental tem como objetivo 
assegurar que todas as 
ações implementadas para a 
recuperação e compensação dos 
danos causados pelo desastre 
sejam feitas conforme o marco 
regulatório nacional, buscando-se
minimizar e controlar os 
danos ao meio ambiente e à 
segurança dos trabalhadores.

REPACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS
DA DIMENSÃO NATURAL

NOVOS PROGRAMAS
AS PROPOSTAS PARA UMA NOVA REPACTUAÇÃO
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Trecho do Rio Piranga,
próximo a confluência
com o Rio do Carmo.



 Na linha da dimensão 
econômica, a primeira adequação 
proposta é a unificação de todos 
os programas desta dimensão em 
um único programa, denominado 
“Desenvolvimento, diversificação 
e consolidação da economia 
regional”.  Não se trata de “somar” 
os programas já estabelecidos, 
mas de se rever as propostas de 
atuação de cada um, a partir da 
visão do objetivo maior que se 
pretende alcançar. Devem ser 
inseridos novos atores e viabilizar 
alavancagens financeiras, para 
aumentar o nível de investimento 
total. Também deve haver novos 
aportes tecnológicos e melhorias na 
qualidade das ações, para que os 
resultados da atuação da Fundação 
Renova possam ser otimizados.

 Também se propõe:

• Ampliar a abrangência, de 
forma a permitir que públicos 
não atendidos pelos programas 
(por não serem reconhecidos 
como Atingidos ou devido 
à premissa de que serão 
beneficiados indiretamente), 
sejam reconhecidos e tenham 

 A Ramboll utilizou, no projeto, 
ferramentas de monitoramento das 
mídias e de gestão da informação, 
como o Torabit, que tem sido utilizado 
para acompanhar as mídias sociais. 
É uma plataforma de monitoramento 
midiático, que relaciona posts com 
análises específicas de sentimentos, 
comparando perfis e classificações 
no ambiente digital. Uma base de 
dados geoespaciais foi estruturada 
para servir como repositório único 
de dados geográficos do projeto, 
e tendo como objetivos o apoio ao 

direito às ações dos programas. 
Este é o caso de funcionários 
de estabelecimentos que foram 
destruídos e que atualmente se 
encontram desempregados;  

• Adequar a espacialização 
— propõe-se, por exemplo, 
o reconhecimento de outros 
municípios como Atingidos. 
Este é o caso de Anchieta, 
no Espírito Santo, que 
vem sofrendo danos 
econômicos severos.

• Adequar modos de atuação 
dos programas — a partir da 
proposta de se considerar o 
Atingido como centro de toda 
decisão, deve-se conceder ao 
mesmo o poder e a autonomia em 
relação ao seu futuro, ao de suas 
propriedades e de sua atuação.
O investimento planejado para 
implementar o saneamento 
universal, juntamente com 
uma política habitacional 
que reconheça, em primeira 
instância, a cidade informal 
e invista na regularização 
fundiária como pilar da 
restruturação urbana, poderão 

desenvolvimento do trabalho pela 
equipe de especialistas, execução de 
análises geoespaciais qualitativas e 
quantitativas, bem como a geração 
de produtos cartográficos temáticos. 
Assim, estruturou-se uma base de 
dados geoespaciais da Bacia do Rio 
Doce. Para o monitoramento dos 
programas, a Ramboll utiliza uma 
solução informatizada de gestão 
de conformidades (SETTER).
 O objetivo desta solução é 
centralizar as informações de 
conformidade de uma operação 

criar um enorme potencial de 
atração e indução de outros 
investimentos. Com base no 
objetivo de se capturar efeitos 
multiplicadores, vislumbra-se 
que daí surjam oportunidades 
que permitam incorporar 
alavancagens financeiras a partir 
de outros atores — sejam eles 
agentes públicos, institucionais 
ou privados, a indução, portanto, 
dessas áreas tem potencial 
de servir de base para o 
desenvolvimento regional.
O desenvolvimento de 
Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) — utilizando as 
potencialidades já presentes 
no território — é um ponto 
chave que também deve ser 
estimulado. A criação desses APLs 
se dá a partir do desenvolvimento 
de encadeamentos produtivos, 
por meio do estímulo à criação de 
cooperativas que, gradativamente, 
aumentam seus graus de 
complexidade e sua dimensão 
econômica. Isto pode ser 
direcionado não apenas ao 
desenvolvimento, mas sobretudo 
à diversificação e consolidação 
da economia regional.

e disponibilizá-las facilmente ao 
gestor de risco socioambiental. 
Dentre as características do 
sistema, podem ser mencionadas: 
visualização de todos os programas 
socioambientais e socioeconômicos, 
localização geográfica dos 
pontos de monitoramento e 
intervenções, rastreabilidade das 
informações e responsabilidades e 
acompanhamento do cumprimento 
de exigências e planos de ação.

REPACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS
DA DIMENSÃO ECONÔMICA

FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO
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Igreja do povoado
de Gesteira

CONSIDERAÇÕES FINAIS,
RECOMENDAÇÕES
& REFERÊNCIAS



 O desastre lesou direitos 
fundamentais das populações 
da Bacia, exigindo uma 
reparação integral que permita 
uma reconstrução de futuro, 
especialmente se considerarmos 
que a recuperação das condições 
ambientais poderá demorar 
décadas para se concretizar.
O Princípio da reparação integral 
prevê a inclusão das seguintes 
facetas: material, temporal e social. 
Assim, a dimensão material, seria 
relativa ao meio ambiente, da 
reparação in natura; a dimensão 
temporal, abrangeria os danos 
interinos e futuros, o lucro 
cessante e, por último, a dimensão 
social, seria relativa ao dano moral 
coletivo e aos danos irreversíveis.

 A reparação é um requisito 
(ao ambiente, às paisagens, 
ao urbanismo) mas sua 
recuperação não se dará num 
passe de mágica, mesmo sendo 
condição fundamental ao 
restabelecimento da qualidade 
de vida das pessoas atingidas. 
Marcas tais como assoreamento, 
desabamentos, desflorestamentos, 
devastação e outras serão 
reparadas ou indenizadas, 
mas ficarão para sempre na 
história da região. Ocorre que, 
independentemente das causas, 
cuidados e precauções, os 
planos, as vistorias, as inspeções 
e as ações se mostraram, até 

o momento, pouco efetivas, 
imprecisas, insuficientes e 
inferiores às necessidades 
reais para a reparação 
integral como estabelecido 
na legislação brasileira.

 Nesse sentido, a reconstrução 
de futuro tem que ter como pedra 
fundamental a adoção de um 
modelo de resiliência pautado 
em quatro pilares fundamentais:

• O reconhecimento da 
condição de Atingido;

• A garantia aos direitos 
fundamentais de saúde, 
educação, habitação 
e saneamento;

• A garantia de 
empoderamento dos 
atingidos nos processos 
de tomada de decisão; e

• A formulação de um modelo 
de desenvolvimento regional 
que ampare toda a sociedade, 
garantindo um futuro digno e 
promissor para as presentes 
e futuras gerações.

 Deste modo, prover resiliência 
às populações e comunidades 
atingidas não significa apenas 
restaurar as condições existentes 
imediatamente anteriores ao 
desastre. Significa reconhecer 

que todas as ações propostas 
visando um estado de resiliência 
ideal estão diretamente 
conectadas com prevenção dos 
riscos da atividade causadora do 
desastre. Portanto a resiliência 
corresponde em conferir ao 
ambiente, às populações e 
comunidades a chance de 
sobrevivência e de manutenção 
de condições de vida dignas 
em todas as suas dimensões. 

 Quando mencionada a
responsabilidade acima, 
considera-se o fato de que, por 
mais que em termos de desastre 
nada desta magnitude tivesse 
ocorrido anteriormente na história 
da mineração brasileira, há 
diversas evidências (compiladas 
na denúncia apresentada pelo 
Ministério Público Federal/Força 
Tarefa Rio Doce em face da 
Samarco, Vale, BHP Billiton, 
dentre outros) que indicam que 
os empreendedores tinham 
elevado grau de conhecimento 
do risco, dos danos potenciais e 
complexidades que derivariam de 
sua ocorrência, e, infelizmente, 
negligenciaram o risco. As ações 
de mitigação do risco adotadas se 
demonstraram de sobremaneira 
ineficazes até que, por fim, 
o mesmo se “materializou”, 
culminando no desastre.

CONSIDERAÇÕES
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Escola Pública Municipal de 
Paracatu de Baixo, Furquim



 Em virtude dos fatos expostos, 
o que se deve fazer? Esta questão 
é delicada porque, de um lado, 
quem pergunta certamente possui 
expectativas distintas daquele 
que deve responder. Por outro 
lado, quem vai responder poderá 
ser um dos atores envolvidos, 
ou algum observador externo. 
Tais atores, por razões diversas, 
podem enfatizar ou omitir aspectos 
essenciais a uma compreensão 
profunda e precisa do problema.

 Ocorre que, independentemente 
de se estar ou não envolvido em toda
esta complexidade, há aspectos que
são comuns: a métrica, o bom senso,
a ética, a responsabilidade e, 
evidentemente, o marco
legal pertinente.

 A métrica refere-se às escalas 
de valores e de proporções que 
são usadas como parâmetros 
de medida.  Ambos os lados 
precisam usar as mesmas 
medidas como padrão do 
suposto acordo que buscam.

 Quando se usam escalas 
distintas, uma pode não conter 
itens ou divisões da outra. Logo, 
emerge uma lide, porque está no 
cerne do conflito a discordância 
do que está sendo posto. Para 
se evitar negligências, torna-se
sensato ambos fazerem o mesmo 
diagnóstico sobre o que é necessário 
se medir e usarem a mesma 
régua para a mensuração.

 O bom senso acena para uma 
resposta do tipo: “tudo precisa ser 
reparado ou no mínimo restaurado”. 
Esta situação requer que ambos os 
lados estejam mirando o mesmo 
alvo como meta, que ambos estejam 
usando a mesma escala e tenham 
o mesmo horizonte de tempo.

 A ética é mais sutil e requer que
a resposta provenha dos princípios 

comuns que motivam, distorcem, 
disciplinam ou orientam o 
comportamento humano. Ou 
seja, qualquer realidade social 
remete a uma maneira de fazer 
que se preocupa com o Outro e 
com as derivações que atingem 
esse outro.  A ética faz emergir 
uma lógica do reconhecimento 
do ato, mas também de como 
em realidade tal ato alcança o 
Outro. É desse reconhecimento 
que surge a necessidade 
de reparação, restauração, 
indenização e compensação.

 A responsabilidade está associada
ao ter que fazer e, ao mesmo tempo, 
sentir internamente (ou porque há 
norma para isso) que teria, sim, 
que reparar a falta. Assim, em uma 
ação há uma suposta vontade ou 
obrigação de ter de reparar algo 
que não tenha saído conforme 
combinado. A responsabilidade
está associada ao comprometimento, 
a fazer cumprir o que foi acertado.

 A regulação é imposta como 
uma ordem estabelecida, que deve 
ser cumprida independentemente 
da vontade de quem a ela 
estiver submetido.

 Nesse sentido, os operadores da lei 
buscam enquadrar o caso conforme 
a qualidade combinada, ou seja, se 
está ou não conforme a legislação.

 Enfim, estes conceitos esclarecem 
as recomendações no sentido 
de que o desastre não havia sido 
“programado”, mesmo que fosse, 
em parte, previsto. Portanto, houve 
danos inesperados — grandes e 
pequenos, materiais e imateriais, 
passíveis ou não de ser restaurados.

 Logo, até por uma questão de 
dever ético, os mesmos precisam 
ser diagnosticados e medidos, 
inclusive com suas implicações 
e desdobramentos, sendo 

analisando-se as responsabilidades. 
Entretanto, devido à magnitude 
dos danos e das diversas 
implicações derivadas, neste 
caso o bom senso e a ética são 
insuficientes, pois não dão conta 
da complexidade da questão. 
Torna-se, então, necessário usar
a lei para se restabelecer a 
ordem, trazer de volta a justiça 
econômica e reorganizar a 
atividade social, fazendo reinar 
novamente a paz e a interação.

 Além disso, como a reparação 
não é rápida e várias das ações 
necessárias requerem um 
seqüenciamento de atividades, 
será essencial um monitoramento 
contínuo, com indicadores próprios.

 Para que todos, de fato, mirem 
um objetivo comum maior, torna- 
se necessária uma governança 
compartilhada entre todos os atores.  
Esta governança requer uma clara 
e prévia explicitação dos danos, 
uma transparência sobre a forma 
como a reparação foi acordada e 
programada e como será validada. 
É imprescindível que os Atingidos 
concordem completamente ou 
sugiram alterações sobre o que 
está sendo estabelecido para 
eles. Afinal, eles serão os usuários 
finais. É para eles que toda a 
Força Tarefa está trabalhando e 
se esforçando a fim de que haja 
justiça social, reconhecimento 
da condição de Atingido e 
reparação plena dos danos.

 Por isso, é essencial que eles 
se expressem sobre como se 
sentirão mais confiantes ou mais 
confortáveis. A governança precisará 
ser construída nessas bases.

 Para finalizar, chama-se a 
atenção de todos os atores sobre o 
que é importante, o que é urgente, o 
que é necessário, o que poder-se-á
fazer caso haja entendimento, 
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vontade e recursos. Na construção 
do todo, cada um precisará, de 
algum modo, ser flexível e ceder 
até onde lhe for possível a fim de 
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Malheiros Editora.
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manter-se engajado e motivado 
dentro deste verdadeiro trabalho em 
equipe. Cada um não deve jogar um 
jogo competitivo, mas sobretudo 
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estratégico e cooperativo. 
Desse modo, todos ganharão!
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Quintal de restaurante às margens
do Rio Doce, em Santana do Deserto
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