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O rompimento da Barragem de Fundão 

a) Envolvimento do IBAMA
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• Aplicação de Notificações (74 notificações) e Autos de 
Infração (23 autos de infração)

• Caracterização dos Impactos Identificados (em especial, 
Laudo Técnico Preliminar, de novembro de 2015)

• Cálculo da área atingida pela lama: imagens do satélite 
Landsat8, Rapideye, SPOT 6 e SPOT 7 (alta resolução)

• Articulação institucional para celebração de acordo 
extrajudicial

Fotos: acervo IBAMA
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Levantamento das áreas afetadas pela lama



O rompimento da Barragem de Fundão 1
c) Acordo extrajudicial – TTAC

“Os programas socioambientais foram discutidos em 

Grupo de Trabalho com participação de representantes 

do Ibama, da Agência Nacional de Águas (ANA), do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce e dos órgãos ambientais de Minas e do 

Espírito Santo.”

Publicado: Quinta, 03 de Março de 2016, 12h22.



TTAC

Fonte: SISEMA/MG



O CIF e as Câmaras Técnicas - Governança

Compromitentes Acionistas

Comitê Interfederativo 
(CIF)

Gestão dos rejeitos e 
segurança ambiental

Restauração florestal e 
produção de água

Conservação e 
biodiversidade

Segurança hídrica e 
qualidade da água

Organização social e auxílio 
emergencial

Reconstrução e recuperação 
de infraestrutura

Educação, cultura, lazer e 
informação

Comunicação, participação, 
diálogo e controle social

Economia e inovação
Indígena e povos e 

comunidades tradicionais

Auditoria 
Independente

Painel Consultivo de 
Especialistas

Câmaras Técnicas

Fundação Renova

Saúde
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Fonte: SISEMA/MG



3CTFLOR

Programa Reparatório
(área diretamente afetada)

Programas Compensatórios
(áreas prioritárias na bacia)

Integram a CTFLOR: 
ANA, SEMAD, IEMA, IEF, CBH Doce, PM 

Mariana e Rio Doce 



3CTFLOR

Programa de Restauração 

Forestal

Mín. R$ 1,1 bilhão de reais para 

restauração de 40 mil ha (10 anos)

Prioridade: áreas degradadas de 

sensibilidade ambiental (Áreas de 

Preservação Permanente - APPs

ou de recarga hídrica) em áreas 

rurais na bacia

10 mil ha restauração florestal+ 30 

mil ha regeneração natural

PSA como ferramenta de 

incentivo (??)

Sanção e  

levantamento de danos

Multas (mais de 25 autos de 

infração)

Caracterização da Área 

impactada

Responsabilidade pela 

reparação de área 

diretamente afetada

Definição dos impactos não

reparáveis => a compensar

Acordo

Estrutura própria de governança 

Medidas de reparação e compensação 

pelos danos; exceto indenizações

40 programas socioambientais e 

econômicos, 05 para restauração 

florestal

Aporte mínimo de recursos: R$ 240 

milhões de reais, por ano, por 15 anos

Restauração florestal1 compensatória 

em áreas degradadas, com 

Pagamento por Serviços Ambientais 

– PSA

1 recuperação e recomposição da veg. nativa



3CTFLOR

Laudos, Relatórios, Notas Técnicas 
recomendações para 24 das 212 

Deliberações CIF

CTFLOR

IBAMA

IEMA

IEF

ANA

CBH-
Doce

Prefeituras



3Principais Avanços

Recomendações técnicas com base em 
experiências e interlocução multi institucional

Otimização do expertise de órgãos ambientais

IBAMA: protagonismo forte como integrante de 
conselhos interfederativos e interinstitucionais

Na presidência do CIF ou nas Câmaras Técnicas: 
papel mediador determinante nas discussões que 

envolvem suas prerrogativas institucionais

Uso de corpo técnico especializado e 
multidisciplinar no acompanhamento dos  

programas (Operações Áugias e Watu)

Documentação emitida com base em dados 
coletados em campo e fundamentação legal

Recuperação ambiental ganha força nas Instituições: capacitações e reestruturações regimentais 
momento ideal para o fortalecimento da agenda da recomposição da vegetação em 

ambientes degradados, em consonância com compromissos e acordos internacionais celebrados



3Principais Avanços

• Otimização do expertise de órgãos
ambientais

• Corpo técnico especializado e 
multidisciplinar no acompanhamento
dos  programas (Operações Áugias e 
Watu)

• Documentação emitida com base 
em dados coletados em campo e 
fundamentação legal



Capacitações para maior aprimoramento nas metodologias de acompanhamento ambiental



Principais Avanços

• Recuperação ambiental ganha força nas

Instituições: 

• ideal para o fortalecimento da agenda 

da recomposição da vegetação em

ambientes degradados

• em consonância com compromissos e 

acordos internacionais celebrados
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