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Resumo 

O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em Mariana em 2015 foi um dos maiores 

desastres ambientais do Brasil. O dano ambiental provocado no rio Doce e na sua foz no mar 

jamais poderão ser quantificados, pois não sabemos quais espécies e qual a quantidade de 

indivíduos que habitavam a região afetada. No Brasil não existe uma política e exigências 

legais para o monitoramento ambiental, embora do ponto de vista ecológico a importância de 

monitoramentos seja reconhecida há muito tempo. Este acidente no rio Doce é reflexo de um 

modelo de desenvolvimento que é insustentável ambientalmente como destacado por 

cientistas já em 1972. O ser humano necessita urgentemente modificar o modelo de 

desenvolvimento buscando, além do bem estar, do conforto e da tecnologia a conservação 

dos recursos naturais.  
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Abstract 

The disruption of the Samarco tailing dam at Mariana in 2015 was one of the biggest 

environmental disasters in Brazil. The environmental damage caused in the River Doce and 

its mouth in the sea can never be quantified, because we do not know what species and how 

many individuals inhabited the affected region. In Brazil there is no policy and legal 

requirements for environmental monitoring, although from an ecological point of view the 

importance of monitoring has long been recognized. This accident in the River Doce is a reflex 

of a development model that is environmentally unsustainable as highlighted by scientists as 

early as 1972. The human being urgently needs to modify the development model seeking, in 

addition to well being, comfort and technology, the conservation of natural resources.   
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 No dia 05 de novembro de 2015, no Estado de Minas Gerais, o rompimento de uma 

barragem de rejeitos da mineradora Samarco (controlada pelas empresas Vale SA e BHP 

Billiton) se constituiu como um dos maiores desastres ambientais no Brasil. Após um ano 

                                                 
1Professor Livre Docente do Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências de Rio Claro, Universidade 
Estadual Paulista. Email: afmc@rc.unesp.br. 

102

mailto:afmc@rc.unesp.br


REVISTA pensata | V.5 N.2                                                             Novembro DE 2016 

 
deste acidente ainda não sabemos quais foram todas as consequências dessa catástrofe, 

mas já sabemos que os danos são irreparáveis. 

 A nossa sensação sobre as alterações do ambiente é que elas são sempre de 

pequena intensidade, previsíveis e lentas. No entanto, muitos fenômenos da natureza podem 

ocorrer em pequenos intervalos de tempo, podem ter grande magnitude e, portanto, difíceis 

de serem previstos. As mudanças sazonais do clima que levam à alternância das estações 

do ano ocorrem gradativa e lentamente e são totalmente previsíveis. Por outro lado, 

fenômenos como terremotos e tsunamis se enquadram nos fenômenos intensos e 

imprevisíveis. As alterações graduais e intensas tanto ocorrem naturalmente, como 

provocadas por atividade humana. O desastre de Mariana se enquadra em um fenômeno de 

grande magnitude, em um pequeno intervalo de tempo e provocado pela ação humana, por 

isto o chamamos de desastre. Assim, o objetivo deste texto é fazer um breve histórico sobre 

a evolução das questões ambientais e uma avaliação do desastre de Mariana com uma ótica 

ecológica. 

Na década de 1960 pesquisadores da área das ciências ambientais começaram a 

produzir os primeiros documentos alertando sobre os impactos e a degradação ambiental 

produzida pelo ser humano. O clássico livro de Rachel Carson “Silent Spring” (Primavera 

Silenciosa) publicado em 1962 que tem como tema o efeito deletério do uso indiscriminado 

de  pesticidas, especialmente sobre pássaros, impulsionou o surgimento de uma série de 

movimentos ambientalistas que começaram a chamar atenção para a relação entre 

crescimento econômico, desenvolvimento e degradação ambiental. Em 1972 um grupo de 

cientistas do Massachusetts Institute of Technology publicou o livro intitulado “The Limits to 

Growth” (Os Limites do Crescimento) no qual foi usado pela primeira vez o termo 

desenvolvimento sustentável.  

We are searching for a model output that represents a world system 

that is: 1. sustainable without sudden and uncontrolled collapse and 2. 

capable of satisfying the basic material requirements of all of its people. 

(MEADOWS, et al, 1972 p. 158) 

Estamos à procura de um modelo com uma saída que represente um 

sistema mundial que seja: 1. sustentável sem colapso repentino e 

descontrolado e 2. capaz de satisfazer os requisitos materiais básicos 

de todas as suas pessoas. (Tradução do autor) 
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Também em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou uma conferência 

de chefes de estado, que ocorreu na cidade de Estocolmo (Suécia), entre os dias 5 a 16 de 

junho, com o intuito de discutir temas relacionados à poluição atmosférica e recursos naturais.  

O resultado desta conferência foi a produção de um documento intitulado “Declaração da 

Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano”. Ela  é considerada o 

primeiro documento internacional a reconhecer que a ação antrópica gera degradação 

ambiental e coloca em risco o bem estar e a sobrevivência da humanidade. A declaração 

atenta para a necessidade de se estabelecer critérios e princípios comuns que ofereçam aos 

povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. 

O documento gerado na Convenção de Estocolmo em 1972 e reforçado na Convenção 

do Rio de Janeiro (1992) conhecida como ECO 92, tem proporcionado muitos avanços para 

a conservação do meio ambiente. No Brasil, observa-se uma clara mudança na legislação 

ambiental a partir da década de 1980, que aponta para a necessidade de conservação dos 

recursos naturais. Um exemplo foi a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), da obrigatoriedade de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de 

Impacto Ambiental (RIMA). Um outro exemplo mais recente é a legislação brasileira referente 

aos ambientes aquáticos que foi aprimorada em 2005. O CONAMA é o órgão responsável por 

estabelecer a política nacional do meio ambiente e estabelecer normas e padrões de 

qualidade de água dos ambientes aquáticos, dentre outras atribuições. A Resolução 

CONAMA 357 de 17 de março de 2005 substituiu a anterior (Resolução CONAMA 20) e é 

mais rigorosa no estabelecimento dos padrões de qualidade de água e mais restritiva quanto 

ao lançamento de efluentes nos corpos de água.  

Os países da Comunidade Europeia também adotaram uma nova legislação referente 

aos ambientes aquáticos em 2000 (The EU Water Framework Directive - integrated river basin 

management for Europe) que passou a estabelecer a avaliação da qualidade ecológica dos 

ecossistemas aquáticos (DIRECTIVE 2000/60/EC). A inovação que esta legislação trouxe foi 

a de  avaliar o quanto um ambiente aquático se aproxima ou se distancia de suas 

características naturais em função de impactos provocados pelo ser humano. Assim, um 

ambiente aquático que possui suas características naturais preservadas é considerado de 

ótima qualidade ecológica e aquele que, devido aos impactos antrópicos, tem suas 

características fortemente alteradas é considerado de qualidade ecológica péssima. A 

diferença da legislação dos países da Comunidade Europeia em relação à maioria dos outros 

países, incluindo o Brasil, é que na Comunidade Europeia se considera a integridade 
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ecológica do ambiente aquático enquanto a legislação dos outros países apenas a qualidade 

da água para uso humano.  

No entanto, apesar dos avanços na legislação ambiental, muitos pesquisadores tem 

destacado a forte relação entre o modelo de desenvolvimento vigente e os desastres 

ambientais presenciados na contemporaneidade. De Vos et al. (2015) destacam o aumento 

do número de espécies em risco de extinção.  Segundo os autores, as taxas de extinção 

atuais são mil vezes maiores que as taxas naturais que são aquelas que ocorrem 

naturalmente e não devido aos impactos humanos. Além disso, a poluição nos oceanos por 

resíduos sólidos também tem aumentado  gradativamente e causado impactos nos diferentes 

níveis de organização biológica (ROCHMAN et al, 2016). 

Em 1988 o jornal Le Monde Diplomatique publicou um número sob o título “Une 

Planète Mise a Sac" (Um planeta saqueado) e o sub-título “La survie de l’humanité en grand 

péril” (A sobrevivência da humanidade em grande perigo) alertando sobre a característica do 

ser humano e de seu modelo de desenvolvimento, de utilizar  irracionalmente os recursos 

naturais. O químico alemão e professor da Universidade Técnica de Munique Michael 

Braungart dizia que o conceito de sustentabilidade estava ultrapassado e defendia que, em 

lugar de gerar menos danos ambientais, devemos trazer benefícios para a natureza (ver 

reportagem da revista Época em http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-

planeta/noticia/2016/06/michael-braungart-sustentabilidade-e-um-conceito-

ultrapassado.html). Este pesquisador considera justamente que o nosso modelo de 

desenvolvimento é insustentável.  

Como coloquei anteriormente o termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela 

primeira vez em uma publicação científica de 1972.  O significado de desenvolvimento 

sustentável de forma resumida é o desenvolvimento que  propicia bem estar, conforto, 

desenvolvimento tecnológico aos seres humanos e ao mesmo tempo preserva as 

características naturais dos ecossistemas. O modelo de desenvolvimento adotado pelo ser 

humano é considerado insustentável do ponto de vista ambiental e ecológico, pois ele tem 

produzido impactos irreversíveis ao meio ambiente. Um exemplo atual é o do aumento dos 

gases de efeito estufa, especialmente pela queima de combustíveis fósseis, que tem 

provocado as mudanças climáticas globais.  

Os desastres ambientais tem cada vez mais ocupando lugar de destaque no 

noticiário revelando o cenário de crise ambiental (desenvolvimento insustentável) pela qual a 

humanidade passa.  Como vimos esse cenário vem sendo desenhado por pesquisadores há 

mais de cinquenta anos. 
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Este acidente que provocou uma catástrofe em todo o leito do rio Doce e na sua foz, 

no mar, de proporções e prejuízos incalculáveis é fruto de uma crise ambiental mais ampla 

por que passa a humanidade.  Uma análise das causas e efeitos do acidente em Mariana 

revela isto. Responder algumas questões nos ajudam a entender o porque do acidente.  

1. Porque precisamos extrair ferro? 2. Porque extraímos ferro de Mariana? 3. Qual 

a necessidade de uma barragem de rejeitos? 4. Porque  a barragem se rompeu? 5. Qual a 

consequência do rompimento?  

1. O elemento químico ferro é um nutriente importante na nossa alimentação, por 

ser um componente da hemoglobina do sangue, mas este ferro de que precisamos estão 

disponíveis nos alimentos que ingerimos como o feijão e verduras. O ferro extraído de rochas 

é usado na construção civil, na construção de navios, automóveis, tratores e muitas outras 

coisas com que temos contato no dia a dia, como torneiras, talheres, portões, etc.  

2. Se extrai ferro no município de Mariana, pois na região ocorrem formações 

geológicas ricas em ferro (minas de ferro) próximas a superfície do solo. No Brasil outra região 

de extração de ferro está situada no estado do Pará (Carajás). Em muitos locais do planeta é 

possível a extração de minérios, mas atualmente as maiores minerações são feitas em países 

em desenvolvimento, com exceção da Austrália, o maior produtor. Os países da Comunidade 

Europeia são grandes consumidores de ferro, mas praticamente não extraem o ferro de seus 

países. A atividade de mineração causa grandes impactos ambientais e como as leis dos 

países desenvolvidos são mais restritivas e severas as minerações acabam ocorrendo 

principalmente em países como o Brasil que têm leis menos rigorosas em relação à 

recuperação de áreas degradas. Assim o custo da extração de minerais aqui é bem menor do 

que em países desenvolvidos.  

3. A barragem de rejeitos é uma alternativa feita para armazenar a fração não 

utilizada do mineral denominada rejeito. O rejeito é a parte do minério que não tem valor 

comercial e é separada por processos físicos de peneiramento ou químicos da parte com 

valor.  Em algumas minerações como a de bauxita (minério do qual se extrai o alumínio) o 

rejeito fruto do beneficiamento do minério é colocado no local do qual foi extraído o minério, 

sem a necessidade de se fazer uma barragem. Mas esta técnica frequentemente é mais 

dispendiosa do que a construção da barragem de rejeitos.  

4. Existem diferentes técnicas de construção de barragens de rejeitos, algumas mais 

resistentes e naturalmente mais dispendiosas do que outras. Aparentemente a barragem que 

se rompeu usava uma técnica de menor custo e mais sujeita ao rompimento.   
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5. Algumas consequências do rompimento foram exaustivamente divulgadas, como 

a morte de pessoas, destruição total do distrito de Bento Rodrigues, interrupção da captação 

e fornecimento de água em cidades à jusante do acidente por alguns dias. Os impactos 

ambientais são totalmente desconhecidos e nunca poderão ser plenamente avaliados.  

No Brasil o monitoramento ambiental é totalmente desvalorizado. Em poucos locais 

se faz, por exemplo, o monitoramento de ambientes aquáticos. O estado de São Paulo é uma 

exceção, pois a CETESB monitora a qualidade da água em vários rios, reservatórios e águas 

marinhas costeiras. No entanto, apenas variáveis físicas e químicas da água são monitoradas. 

Este é um problema da legislação brasileira que dá importância apenas para a substância 

química água e seu uso pelo ser humano e determina a avaliação da qualidade da água. As 

leis brasileiras não dão importância para os ambientes ou ecossistemas aquáticos e os 

organismos que os habitam. A legislação dos países da Comunidade Europeia, que citei 

anteriormente, neste sentido é muito mais adequada, pois estabelece que devemos avaliar a 

qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos. Esta legislação para ser cumprida 

necessariamente deve avaliar a biota aquática, ou seja, quais espécies ocorrem e qual a sua 

abundância nos ecossistemas. O monitoramento precário e sem a avaliação biológica impede 

a quantificação de um impacto como o do rejeito lançado pela Samarco no rio Doce. Quais 

espécies habitavam o rio e desapareceram ou tiveram a sua população reduzida? Isto jamais 

saberemos.  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) já há 

vários anos tem uma iniciativa muito positiva em relação à conservação ambiental. Em 1999 

o CNPq lançou o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD) financiando 

estudos ecológicos desenvolvidos por doze grupos de pesquisa localizados em diferentes 

biomas brasileiros (BARBOSA, 2013). Gradativamente este programa foi sendo ampliado e 

atualmente conta com 36 grupos de pesquisa denominados sítios PELD. O objetivo desta 

rede de sítios distribuídos em diferentes regiões do Brasil é o de se desenvolver pesquisas 

de longa duração que permitem contribuir para avanços nos conceitos ecológicos e, dentre 

outras coisas, identificar os efeitos de mudanças climáticas, da carga de poluentes, de perda 

de biodiversidade e de introdução de espécies exóticas invasoras. Para mais informações 

sobre o Programa PELD eu indico a leitura do livro PELD-CNPq- Dez anos do Programa de 

Pesquisas Ecológicas de Longa Duração no Brasil: Achados, Lições e Perspectivas de autoria 

de Tabarelli et al (2013). Em 2012 passou a fazer parte da rede PELD o sítio PELD-ITA 

(Estrutura e dinâmica de comunidades em rios e riachos costeiros da Mata Atlântica: Bacia 

do Rio Itanhaém). Embora os estudos ecológicos na bacia do rio Itanhaém tenham se tornado 
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um sítio PELD, apenas em 2012 os estudos na região se iniciaram em 1990 (CAMARGO, 

2016).  Neste  projeto fazemos o monitoramento de características físicas e químicas da água 

(temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, concentrações de diferentes formas 

de nitrogênio e fósforo, etc) em cerca de vinte locais da bacia hidrográfica. Além disso, temos 

avaliado algumas comunidades biológicas como, peixes, plantas aquáticas e insetos 

aquáticos. Todos os dados coletados são georeferenciados (localização geográfica com 

latitude e longitude) e também temos dados relativos à paisagem (formação vegetal, áreas 

agrícolas, áreas urbanas, etc).  Com este conjunto de informações é possível identificar a 

ocorrência de alterações das características dos ambientes aquáticos e dos organismos que 

habitam estes ambientes (quantidade de espécies, número de indivíduos das diferentes 

espécies, índice de biodiversidade, etc) em função das alterações do uso e ocupação do solo, 

tais como, a expansão de áreas urbanas ou agrícolas.  

Se na bacia do rio Doce fosse feito um monitoramento como o realizado na bacia 

do Itanhaém e em outros sítios PELD poderíamos ter uma noção mais concreta dos impactos 

causados pelo rejeito da mineração. Além disso, com um monitoramento posterior ao acidente 

saberíamos se o ambiente está se recuperando e se possíveis intervenções para recuperar 

os ambientes estão sendo efetivas ou não.  

O acidente de Mariana revela uma crise ambiental, no entanto, a crise ambiental é 

apenas um viés de uma crise da humanidade que escolheu um modelo de desenvolvimento 

que é insustentável. 

Rodrigo Nunes, professor do Departamento de Filosofia da PUC-RIO em seu artigo 

publicado na Folha de São Paulo em 29 de novembro de 2015 sintetiza claramente a crise 

ambiental e como as questões econômicas interferem nos problemas ambientais.  

Como ficou claro de novo com o desastre da Vale/Samarco, no curto 

e médio prazos da lógica econômica, as questões ambientais não são 

do interesse de todos, mas jogam uns muito poucos que têm muito a 

lucrar contra muitos que tem muito a perder. (NUNES, 2015) 

 

A crise ambiental não será solucionada apenas por ambientalistas, biólogos, 

ecólogos e cientistas ambientais. A crise ambiental somente será superada juntamente com 

a superação de todas as crises e com a associação entre as comunidades afetadas pelo 

desastre ambiental, os movimentos sociais, os grupos de pressão de forma organizada e pela 

mudança do modelo de desenvolvimento atual.  

 

108



REVISTA pensata | V.5 N.2                                                             Novembro DE 2016 

 
Referências 

Barbosa, F. A. R. Uma Breve História do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa 
Duração (PELD-CNPq) do Brasil: da Semente ao Fruto. In: Tabarelli, M., Duarte da Rocha, C. 
F., Romanowski, H. P., Rocha, O. e Lacerda, L. D. PELD-CNPq: Dez Anos do Programa de 
Pesquisas Ecológicas de Longa Duração no Brasil: Achados, Lições e Perspectivas. Editora 
Universitária da UFPE: 14-27, 2013. 
 
 
Camargo, A. F. M. Estudos Ecológicos na Bacia Hidrográfica do Rio Itanhaém. unespciência, 
número 73: 6-9, 2016 
 
 
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972). Disponível 
em: 
<http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503> 
 Acesso em: 26 de julho de 2016. 

 
 

Directive 2000/60/EC - The EU Water Framework Directive - integrated river basin 
management for Europe. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060>  Acesso em: 26 de julho de 2016. 
 

 
De Vos, J. M., Joppa, L. M., Gittleman, J. L., Patrick R. Stephens,  P. R. e Pimm, S. P.     

Estimating the normal background rate of species extinction. Conservation Biology, volume 29 
(2): 452-462. 2015. 
Meadows,  D. H., Meadows, D. L., Randers, J. e Behrens III, W. W. The limits to growth. 
Universe Book, 1972. 
 
Nunes, R. Educação pela lama: ambientalismo em tempos de polarização. Folha de São 
Paulo.29/11/2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/11/1711634-educacao-pela-lama-
ambientalismo-em-tempos-de-polarizacao.shtml> Acesso em: 15 de outubro de 2016. 
 
Rochman, C.M., Browne, M. B.,  Underwood, A. J., van Franeker, J. A.,  Thompson, R. C. and 
Amaral-Zettler, L. A. The ecological impacts of marine debris: unraveling the demonstrated 
evidence from what is perceived, Ecology, volume 97 (2):302-312, 2016.  
 
Tabarelli, M., Duarte da Rocha, C. F., Romanowski, H. P., Rocha, O. e Lacerda, L. D. PELD-
CNPq: Dez Anos do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração no Brasil: 
Achados, Lições e Perspectivas. Editora Universitária da UFPE: 14-27, 2013. 

109

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/11/1711634-educacao-pela-lama-ambientalismo-em-tempos-de-polarizacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/11/1711634-educacao-pela-lama-ambientalismo-em-tempos-de-polarizacao.shtml

