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O que a 

propõe?
Estruturar e gerir um programa de larga 
escala e longo prazo para restauração 
ecológica da bacia do rio Doce com foco na 
área impactada pelo rejeito minerário das 
barragens de Santarém e Fundão, em Mariana, 
Minas Gerais. 



Ecológica
“Processo de alteração intencional 
de um habitat que visa restabelecer 
um ecossistema a fim de imitar a 
estrutura, função, diversidade e 
dinâmica do ecossistema original”



Biodiversitas?
Há 26 anos a Fundação Biodiversitas 
desenvolve ações de conservação 
da biodiversidade, sendo uma das 
instituições ambientalistas mais antigas, 
experientes e respeitadas do Brasil.



Desde a sua origem, a Biodiversitas 
foi orientada para servir a sociedade nos 
seus diversos setores e os tomadores 
de decisão  a partir da geração e 
disponibilização de conhecimento 
científico de qualidade.

Biodiversitas?



A Biodiversitas tem sua origem em Minas 
Gerais e, dado seu histórico de trabalhos 
– listas vermelhas,  atlas da biodiversidade 
e Biota MG – seguramente possui uma das 
bases de dados de biodiversidade mais 
completas e confiáveis do Estado.

Biodiversitas?



A estratégia de trabalho da Biodiversitas 
inclui a participação de equipes 
multidisciplinares, buscando transformar 
as várias dimensões do conhecimento em 
ações práticas e eficazes de conservação

Biodiversitas?



RECRIA
Promover projetos aplicados e 
subsidiar as tomadas de decisão 
sobre a restauração ecológica da 
bacia do rio Doce com foco na área 
impactada pelo rejeito MINERÁRIO 
das barragens de Santarém e 
Fundão, em Mariana, Minas Gerais.



Como 

Formaremos um comitê técnico-científico de 
alto nível para coordenar o programa.

Geraremos um diagnóstico das alterações 
dos ecossistemas naturais, terrestres e 
aquáticos, decorrentes do rejeito minerário 
das barragens de Santarém e Fundão.



Como 

Identificaremos proposições para restauração 
ecológica da bacia, de curto, médio e longo prazo, 
com a participação da comunidade científica, 
técnicos e gestores públicos e privados.

Estruturaremos o programa e desenvolveremos 
ferramentas para contratação e monitoramento 
de projetos de  restauração da bacia do rio Doce.



Como 

Elaboraremos editais e selecionaremos 
projetos de  restauração da bacia do rio Doce.

Criaremos uma plataforma de integração e 
publicação dos projetos do Programa.

Promoveremos seminários periódicos para 
integrar e monitorar os resultados e avaliar  
a eficácia do Programa.



Como 

Buscaremos o intercâmbio de informações 
com outros projetos estratégicos de 
recuperação da bacia.

Editaremos uma revista para dar 
visibilidade e transparência ao Programa.



Permitirá a otimização e o direcionamento de 
recursos a partir do diagnóstico prévio das 
urgências e prioridades para a recuperação 
ecológica da bacia.

Democratizará e qualificará o acesso aos 
recursos destinados à restauração ecológica 
da bacia – possibilita a ampla participação de 
instituições técnicas que tenham competência nas 
áreas temáticas definidas nos editais.

RECRIA 



Evitará a sobreposição de investimentos, ao mesmo 
tempo em que permitirá a complementação, troca e 
integração de informações entre as instituições.

Garantirá a sistematização de dados e informações 
e o desenvolvimento de “know how” em projetos 
de restauração ecológica.

Assegurará a implementação e a 
continuidade dos projetos.

RECRIA 



RECRIA 
Etapas de Implementação

Plataforma Integrada de Dados

Formação 
do Comitê 
Científico

Contratação de 
Especialistas

Geração de 
Diagnóstico do 

Impacto

Seminário 
Científico

Divulgação 
de Editais

Seleção de 
projetos

Implementação e 
monitoramento  

de propostas

Compilação de 
propostas – 

linhas temáticas,  
regiões, segmentos 

do rio, táxons,  
prioritários   

Ex: Estudos 
sedimentológicos no 
substrato dos leitos 

dos rios afetados;  
áreas prioritárias 
para restauração 
( APPs, tributários, 

remanescentes)  



Estrutura Organizacional do Programa

Consultores 
Ad hoc

Coordenação 
Geral 

Técnico-
Científica 

(CGCT)

Coordenação 
Técnica- 

Executiva

Comitê 
Seleção de 
propostas 

(Secretarias, MP, 
Secretarias, Icmbio, 

comitês de 
bacias, etc)

Gerência 
Administrativa

Gerência de 
Comunicação

Gerência 
Executiva

Gerência de 
Gestão da 

Informação
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