MINEIRAÇÃO

BRUMADINHO MATA E LEVA
O CAOS AO MEIO AMBIENTE
GLÓRIA O. CASTRO
GASPAR-NOBREGA_SOSMA

Nas matas vizinhas ao Rio Paraopeba, equipes do SOS Mata Atlântica fazem avaliação dos danos ambientais
Há muito o que se chorar sobre a avalanche
de lama tóxica que sepultou trabalhadores,
prestadores de serviço, turistas e moradores
de Brumadinho com o rompimento da
barragem de mineração da Mina do Feijão,
operada pela Vale, no dia 25 de janeiro.
Mas além dos mortos a se chorar, o meio
ambiente sofreu danos consideráveis, que

ainda estão sendo dimensionados, num
esforço que envolve instituições de governo,
acadêmicas, ONGs e pequenas comunidades
no entorno da barragem.
O Rio Paraopeba, fonte de vida para todo
um ecossistema e calha natural para o
escoamento dos rejeitos da mineração
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liberados com o rompimento da barragem,
foi a rota de destruição: água contaminada
para o consumo humano, lavoura e
dessedentação de animais; trechos de mata
e seus animais riscados do mapa, pequenas
nascentes soterradas num ciclo
de destruição.

Rio das águas rasas

Uma nas primeiras providências diante do
rompimento da barragem foi a suspensão
da captação de água do Paraopeba para os
reservatórios da companhia de saneamento
mineira, a Copasa. O nome Paraopeba é
tupi e significa rio das águas rasas. Embora
de águas rasas, é responsável por cerca de
20% do abastecimento das cidades de Belo
Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem,
Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa,
Mário Campos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das
Neves, Santa Luzia, Sarzedo, São Joaquim
de Bicas, São José da Lapa e Vespasiano.
Os outros 80% são do sistema integrado
composto pelas represas do Rio Manso,
Serra Azul e Várzea das Flores, juntamente
com a captação a fio d’água no rio das

“

José Roberto Celestino

O rompimento da
barragem de Mariana
teve um impacto
imenso nos meios
biótico e físico, muito
focado no rio Doce.
O de Brumadinho
teve também a
perda de vidas

“

O coordenador da Câmara Técnica de Meio
Ambiente da ABES, José Roberto Celestino,
é um dos que consideram não ser possível
avaliar ainda o que pode ser recuperado
e quais serão os danos irreversíveis. “O
rompimento da barragem de Mariana teve
um impacto imenso nos meios biótico
e físico, muito focado no rio Doce. O de
Brumadinho teve também a perda de vidas.”,
diz. Ele destaca a mobilização de entidades
como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, o Ministério Público da Bahia,
Inema, Ibama e outros órgãos ligados à área
ambiental e de recursos hídricos que se
reúnem para avaliar a situação e verificar as
medidas cabíveis.

Velhas. Hoje o sistema está normalizado e é
monitorado permanentemente.
Os municípios de Caetanópolis e Paraopeba
também tiveram a captação interrompida,
ainda estão sendo abastecidos pelo sistema
Cedro, composto por captação superficial e
poços profundos.
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RIO MORTO
Mas a qualidade da água do
Paraopeba, está longe de ser uma
unanimidade. Um estudo feito pela
Fundação SOS Mata Atlântica aponta
que o rio está morto, sem qualquer
sinal de vida aquática num trecho de
305 quilômetros, suas águas estão
impróprias para qualquer finalidade e
contaminadas por metais pesados como
ferro, manganês, cromo e cobre.
Coordenadora do Programa de Águas
da fundação, Malu Ribeiro ressalta que
além do leito contaminado do Paraopeba,
os governos federal e de Minas não
permitiram a captação de água de poços
artesianos a menos de 100 metros do
rio. “O impacto ao meio ambiente é

Velhas. Hoje o sistema está normalizado e é
monitorado permanentemente.
Os municípios de Caetanópolis e Paraopeba
também tiveram a captação interrompida,
ainda estão sendo abastecidos pelo sistema
Cedro, composto por captação superficial e
poços profundos.

Malu Ribeiro
incomensurável. Como avaliar, por exemplo,
as consequências de mortandade de peixes
num momento de piracema, quando o
nível de fertilidade do rio estava alto?”
diz Malu, lembrando que 112 hectares de
florestas nativas bem preservadas ao logo
do Paraopeba simplesmente desapareceram,
juntamente com sua fauna.

lamenta a penalização desproporcional da
engenharia e dos engenheiros, repassando
a eles a conta da tragédia em perdas
humanas: “Costumo lembrar que sabemos
o que fazer e como fazer. Os procedimentos

Menos lama, mais mortes
Professor, engenheiro civil geotécnico,
mestre e PHd em Engenharia Geotécnica
Carlos Henrique Medeiros diz que a única
semelhança entre os desastres “diz respeito
ao mesmo empreendedor, com a adoção dos
mesmos processos de gestão de risco”. Ele

Carlos Henrique
Medeiros
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já estão escritos. A legislação
de segurança de barragens
obriga a realização de
inspeções, o monitoramento
e avaliação contínua da
condição de estabilidade.
Dito isto, não é difícil imaginar
o descumprimento desses
procedimentos.”, diz.
Carlos Henrique reconhece
que existem pontos de sombra
entre os diversos envolvidos na
segurança das construções que
conspiram ou potencializam
um acidente: “Burocracia,
postergar uma ação preventiva
ou corretiva para a solução
de anomalias, mão de obra
desqualificada, isolacionismo,
vaidade, arrogância e
prepotência; ingredientes
que não combinam com
segurança.” Ele defende que
ações de segurança devem
ser reportadas e resolvidas
com o envolvimento do CEO.
“É imperativo verticalizar
o processo de tomada de
decisão.”, conclui.
O engenheiro afirma que o
Brasil está mal nas estatísticas
mundiais de rompimento
de barragens. “Os principais
acidentes com vítimas
ocorreram em Stava (Itália,
269 mortes), Buffalo Creek
(USA, 125 mortes), Mufilira
(Zâmbia, 89 mortes),entre
outros. Obras de engenharia
falham. Temos registros
de grandes acidentes em
túneis, escavações a céu
aberto, pontes e prédios. Não
podemos demonizar as obras
de barragens.”

RIO SÃO
FRANCISCO

Fernanda Pirilo
Para a pesquisadora do SOS Mata Atlântica, é
inevitável a chegada da lama tóxica ao longo rio
São Francisco, já mais diluída pela retenção nas
barragens de Ibirité (termelétrica) e Retiro Baixo
(hidrelétrica), mas ainda com rejeitos finos. A lama
já está na represa da Hidrelétrica de Três Marias.
As analises de instituições de governo são mais
otimistas: a Agência Nacional de Águas (ANA),
diz que o monitoramento não aponta alteração
significativa da qualidade da água depois de
Retiro Baixo, enquanto a Coordenadora Geral de
Emergências Ambientais do Ibama, Fernanda Pirillo,
acredita que o reservatório de Três Marias “tem
muita água para diluir e segurar a lama, que não
deve chegar ao São Francisco”. Fernanda ressalta
que os técnicos ainda estão em campo para fechar
os relatórios com os diversos setores impactados,
que vão fazer parte das ações de planejamento para
auxiliar a recuperação da natureza.
Para a professora de Ciências Biológicas da
universidade UNA e especialista na recuperação de
áreas degradadas, Claudia Guimarães, a experiência
adquirida com o desastre de Mariana vai ajudar na
recuperação dos danos causados em Brumadinho,
mesmo que as condições ambientais nos dois
episódios sejam diferentes. Mas ela acredita que
as universidades possam dar uma importante
contribuição com o aperfeiçoamento de técnicas
como a de bactérias que decompõe óleo e projetos
como o que transforma a lama dos rejeitos em
tijolos e material de pavimentação.
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Diagnóstico
Com grande experiência em de barragens,
Carlos Henrique é cirúrgico no diagnóstico
no setor: “Nossa vulnerabilidade reside
na fiscalização efetiva e continuada. Na
complacência e falhas nos processos de
gestão do risco, inerentes a essas estruturas.
A fiscalização não consegue dar resposta ao
empreendedor, em tempo hábil, sobre seus
relatórios e laudos técnicos, que revelam as
anomalias e risco. Existe um stress perigoso
e que afeta as equipes de fiscalização.
Relatórios são aprovados, mas o atendimento
das recomendações nem sempre é
verificado. Falhamos em menosprezar
as recomendações de manutenção e
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monitoramento constante e, principalmente,
em não tomar decisões no tempo certo.”
O engenheiro reforça que “burocracia não
combina com segurança, assim como falta
de equipe com pessoal qualificado, falta de
recursos financeiros para as intervenções
de reparo e recuperação das estruturas
e dispositivos hidromecânicos, falha no
atendimento de recomendações segurança,
falha de comunicação entre as equipes de
projeto, construção e operação, entre outros
também relevantes. É visível o predomínio de
falhas de gestão, em quase todos os acidentes.”
Para ele, numa comparação com outros
países, onde o tema segurança é tratado
com mais seriedade e de forma contínua,
“colecionamos tragédias anunciadas.”

