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MAIORES ACIDENTES/NÚMERO DE MORTOS (1985-2015) 

China: 446 

 Itália: 269 

Brasil: 23 

Filipinas: 18 

África do Sul: 17  

Hungria: 10 

Peru: 6 

Rússia: 1 Fonte: http://operamundi.uol.com.br 

”Avanço tecnológico da mineração não tem conseguido reduzir intensidade de eventos como o 

ocorrido em Mariana (MG); evitar próximo desastre só será possível com melhor regulamentação 

ambiental da atividade” (Rachel Costa, Londres, 18/11/2015 



Foto : IBAMA , 2015 

Rio Doce 

Rio Piranga  

Rio do Carmo 

Slide cedido por Claudio B. Guerra 

O difícil 
começo ... 

 

Rio Doce! 



BACIA DO RIO DOCE 

 


Área: 83.400 Km2 


Municípios: 228 (204-MG e 24 ES) 


93% com até 20.000 habitantes 


Abastecimento água tratada: 70%  


Rede de esgotos: 58% 


Esgoto tratado: 4,7% 


Maior complexo mínerosiderúrgico da A. L. 


5/15 maiores empresas de Minas Gerais 


Exporta: minério de ferro, aços, celulose, 

café, frutas 



O DESASTRE DE MARIANA: POR QUE? 

COMO ISTO ACONTECEU? 

 

 

Barragem do Fundão 
Samarco-Mariana/MG 

Foto: Estadão 



Área a jusante da 

barragem do Fundão 

(Bento Rodrigues) 
 

 

1500 ha de terras 

destruídas - APPs 

(IBAMA, 2016) 

Foto: IBAMA 
Slide cedido por Cláudio B. Guerra 



Morte de milhares de cabeças de gado e animais domésticos (Alto Rio Doce). Perdas materiais nas 

propriedades rurais, estradas, pontes, pastagens destruídas, cursos d’água cobertos de lama, muito 

entulho e lixo, mau cheiro, riscos de contaminação bacteriológica. Perdas financeiras pela paralisação 

das atividades econômicas.                                                                                                                                                        (slide cedido por Cláudio B. Guerra) 



Filas para obtenção 

de água 
 

Barra Longa:  Milhares de pessoas desabrigadas; residências danificadas, 

sujas,  desvalorizadas Slide cedido por Cláudio Guerra 



UHE Candonga (município de Rio Doce) 

100 km de Mariana 

18,9 milhões m3  

rejeitos retidos 
 
 

Serviço ambiental ! 
 
 

Dragagem desde 

2016 
 



Foto : IBAMA , 2015 

Depois de 4 dias de 

viagem a lama chega a 

Governador Valadares  

Abastecimento de água 

para 400 mil pessoas 

interrompido! 

A lama revolveu e colocou em suspensão sedimentos contaminados dos processos de 

mineração do passado : aumento significativo nas concentrações de Cd, Cu, Cr, Mn e Ni  (Pb e 

Hg)  com níveis superiores ao limite da legislação. A calha do rio Doce foi assoreada, o que 

deverá aumentar os riscos de enchentes nos próximos anos. 



Turbidez da água (NTU) em 

diferentes municípios do 

Alto/Médio Rio Doce - MG 

Fonte: IGAM, 2017 



Concentração de oxige ̂nio dissolvido (mg/L) no rio Doce entre os 

munici ́pios de Belo Oriente e Governador Valadares.  

Isto é que é  

resiliência! 

Fonte: IGAM, 2017 



sólidos totais em 

suspensão (mg/L) 

Turbidez (NTU)   
 

Rios Gualaxo do 

Norte e do Carmo 
 

Fonte: IGAM, 2017 



DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 
COPAM/CERH-MG No. 01 DE 5/5/2008 

Classe 2: Águas destinadas  

ao abastecimento para consumo humano apo ́s tratamento convencional  

a ̀ proteça ̃o das comunidades aqua ́ticas  

a ̀ recreaça ̃o de contato prima ́rio: natac ̧a ̃o, esqui aqua ́tico e mergulho  

a ̀ irrigaça ̃o de hortaliças, plantas fruti ́feras e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o pu ́blico possa vir a ter contato direto   

a ̀ aquicultura e a ̀ atividade de pesca  



CONCLUSÕES DO RELATÓRIO IGAM 2017 

O. D., pH, STD, Astotal, Cdtotal, Cudis., Crtotal, Hgtotal e Nitotal  se apresentaram em 

conformidade com o limite de classe II em todas as estaço ̃es de amostragem 

avaliadas no monitoramento especial da bacia do rio Doce.  

No que se refere aos usos da a ́gua ao longo do rio Doce, nas coletas realizadas 

em fev. e mar. de 2017 os para ̂metros turbidez, Mn total, Fe2+, Al dissolvido, Pb 

total e Zn total, apresentaram violac ̧o ̃es dos limites de Classe 2, sendo prudente 

avaliar o comportamento de cada trecho para os diferentes usos...  

E as variáveis biológicas?? 



Foto : IBAMA , 2015 

Depois de 17 dias 

da tragédia e  

descendo 853 Km 

de rio  a lama 

chegou ao mar. 

 

 

 

 Em 26/11 a lama 

havia avançado 

20Km mar adentro: 

35 km na direção 

norte e 5 km na 

direção sul  

  Slide cedido por Cláudio B. Guerra 



UM RESUMO DA TRAGÉDIA 

32,2 milhões m3 de lama desceram pelo rio  

restaram na barragem: 12,9 milhões m3 

Mortes: 19 

256 feridos; 349 casas destruídas 

195 propriedades rurais devastadas; 12 pontes destruídas 

Impactos em toda a biota aquática/terrestre ao longo de 650 km de rio + foz 

e zona costeira 

Perdas materiais/imateriais totais de 1000 outras pessoas: “referências” de 

    vida (Bento Rodrigues, Paracatu, Gesteira, etc)  

Fonte: Eng. Claudio B. Guerra  



RESUMO DA TRAGÉDIA 

 Transtornos, prejuízos e paralisação no abastecimento de água de c. 500 

     mil pessoas em 40 cidades 

 A situação econômica, social e emocional de  milhares de pessoas em 

     comunidades ribeirinhas ao longo do Rio: produtores rurais, comerciantes,    

     pescadores, indígenas  

 Insegurança geral da população (alimentação e saúde, em particular) 

 Efeitos devastadores na economia regional 

 1.500 ha de terras destruídas (APPs) e perdas de biodiversidade 
 

    Ainda restam 128 barragens de rejeitos de mineração na bacia!! 
 



AÇÕES EMPREENDIDAS... 
Foto : IBAMA , 2015 

Foto: C. B. Guerra 

• A SAMARCO levou quase 1 ano (8/2016) para entregar um Plano de Recuperação 

Ambiental Integrado-PRAI com os Programas socioeconômicos e ambientais 

 

• Em 77 pontos vistoriados pelo IBAMA (nos 100Km de Fundão até Candonga), de 12 a 

21/9/2016, 92% não tinham obras em andamento. O trabalho de conservação do solo 

não tinha começado em 71% das áreas.” (Suely Araujo, presidente IBAMA, em 25/10/16 ) 



Fotos  

FUNDAÇÃO 
RENOVA, 2017 

42 Programas socioeconômicos e ambientais 
Prioridades (Plano de ações para período chuvoso 2016//2017) 

1. Segurança das estruturas remanescentes das barragens 

2. Ampliar capacidade armazenamento rejeitos (ex.: obras do eixo 1, Nova Santarém, Diques S3 e S4) 

3. Contenção/controle erosão áreas impactadas ao longo dos rios (Ex.: ações de recuperação das  

    margens dos afluentes Gualaxo do Norte e Rio do Carmo e re-vegetação) 

4. Embasamento científico da avaliação de riscos e processo de recuperação  

5. Recuperação dos rios impactados (Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, Piranga e Doce)  



AÇÕES DE RECUPERAÇÃO 

511 nascentes protegidas. Meta até 2026: 5000! 

Investimento em saneamento e erradicação de lixões em 39 municípios 

Tratamento e distribuição de água 

Proteção de populações tradicionais 

Remoção de 872 mil m3 de lama de Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado 

e Usina Risoleta Neves 

Incentivo ao turismo, cultura e educação ambiental 



AÇÕES DE RECUPERAÇÃO  

Apoio para recuperação econômica de 300 propriedades rurais 

Reconstrução de Paracatu de Baixo, Gesteira 

Recuperação rios/margens: 14,6 km2; até 2020: 20 km2 

Recuperação áreas verdes: emergencial 8 km2; até 2026: 420 km2 

Indenizações pela Samarco: R$ 29 milhões ➡️ R$ 4 milhões 

famílias dos mortos 
 



GOVERNANÇA DA ÁGUA  
(UNDP – WATER GOVERNANCE FACILITY, 2014) 

O conjunto dos sistemas político/social/econômico/administrativo que, direta ou 

indiretamente afeta o uso, desenvolvimento e manejo dos recursos hídricos e a 

oferta dos serviços de água para a sociedade.  

 O setor água é parte de um conjunto maior que engloba o desenvolvimento de 

ações sociais/políticas/econômicas e que é portanto afetado por decisões externas 

Water Governance Workshop 

Lund Univ. Sweden 2011 

The Right to Water: Politics, Governance and 

Social Struggles. Ed. by Farhana Sultana and Alex 

Loftus. Earthscan (Taylor and Francis), UK, 2011 



GOVERNANÇA DA ÁGUA DIZ RESPEITO 

Adoção de princípios tais como equidade e eficiência na alocação/distribuição, administração 

no âmbito da bacia hidrográfica, integração das abordagens de manejo da água e equilíbrio 

entre usos da água nas atividades sócio-econômicas e pelos ecossistemas 

Formulação, estabelecimento e implementação de políticas de água, legislação e instituições 

Clarificação dos papéis de governos/sociedade civil/setor privado e suas responsabilidades 

com relação a propriedade, manejo e administração dos recursos hídricos e  

 

Serviços: diálogo Intersetorial; parcerias e resolução de conflitos; direitos sobre água e licenças; 

papel das mulheres no manejo da água; quantidade e padrões de qualidade; burocracia e 

corrupção; regulação de preços e subsídios; incentivos fiscais e créditos. 



DIMENSÕES ENVOLVIDAS NA GOVERNANÇA DA ÁGUA 

Social Dimension 

Water 

Governance 
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Equitable Use 

Equal Democratic Opportunities 

Sustainable  
Use 

Efficient  
Use 

Modificado de UNDP Water Governance Facility (WGF) at SIWI 2014 © 



LIÇÕES E ”GANHOS” EVENTUAIS  

Falência do sistema de gestão vigente  

Oportunidade da proposta de um sistema moderno de Governança: interação das 

dimensões Social, Econômica, Política e Ambiental 

Nova mineração: o território mineral ambientalmente manejado  e que deve permitir:  

     i) antecipação dos impactos em lugar de sua remediação;  

     ii) integração do manejo dos recursos hídricos com a pesquisa e desenvolvimento;  

     iii) conciliação das atividades minerárias com conservação dos recursos naturais e  

    iv) adoção do manejo integrado dos recursos hídricos (Barbosa et al. 2016) 



DO CAOS À SUSTENTABILIDADE 

Adotando visão moderna e efetiva de conservação de ecossistemas/paisagens e 

de uso sustentável de sua biodiversidade, o grande desafio da sociedade será 

propor a adoção do status de ”bacia hidrográfica dedicada à conservação e uso 

sustentável de seus recursos ” para a bacia hidrográfica do Rio Doce, que seria 

a 1ª bacia brasileira a receber este status (Barbosa et al., Arq. Museu Hist. Nat. J. Bot., 

24, n.1/2, 2015) 

 

Novos arranjos locais, regionais e nacionais deverão ser implementados o que 

permitirá uma efetiva governança da água e dos recursos naturais. 



Obrigado! 

Claudio Bueno Guerra 


