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O objetivo da avaliação de riscos visa atender o escopo solicitado na
Cláusula 176 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC), que determina à identificação dos perigos e avaliação dos riscos ao
meio ambiente, a partir dos ativos da Samarco, capazes de impactar a
Bacia do Rio Doce

Objetivos do Documento
Executar uma análise crítica sobre dois documentos produzidos pela
Fundação Renova relacionados a Análise de Riscos Ambientais associados
às duas barragens do Complexo Minerário de Mariana, ou seja, as
barragens de Germano e Santarém, localizadas nas proximidades da
Barragem de Fundão e que tiveram parte de suas estruturas danificadas
pelo rompimento dessa última. Os documentos analisados são os
seguintes:

Volume I – Introdução, Contextualização e Metodologia, Fundação
RENOVA, Mariana (MG), Fevereiro de 2017, Ref. 2016/0845, 30 pgs.
Volume II – Relatório Técnico contendo os Perigos, Riscos,
Recomendações e Ações Mitigatórias e Emergências nas Barragens do
Germano e Santarém, Mariana (MG), Abril de 2017, Ref. 2016/0845, 47
pgs + anexos. Os Anexos I e II trazem a Matriz de Leopold de Riscos
Ambientais.
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Histórico
O documento I apresenta, em sua introdução, uma breve descrição
da evolução dos estudos sobre avaliação de riscos no mundo e, em
particular,no Brasil. A seguir, é feita uma síntese do histórico da empresa
Samarco com ênfase nos seus empreendimentos minerários na região de
Mariana (MG).
O documento trata, em seguida, do rompimento da barragem de Fundão
onde relaciona, na página 15, os compromissos assumidos pela Samarco
em relação ao acidente.
O primeiro volume se encerra com a apresentação da metodologia
empregada para executar a análises dos riscos ambientais.
A metodologia de análise de riscos empregada é descrita no
capítulo 6 (Pág. 19-29, Vol I). Nesse capítulo, o leitor poderá encontrar,
dentre outros aspectos, o fluxo geral de avaliação de riscos (que será mais
adiante discutido em dealhes), a identificação das ações da empresa que
podem gerar “efeitos ambientais”,. as características do meio suscetíveis a
alterações, as descrição das categorias de severidade usadas (i.e: caráter,
importância, cobertura, duração, reversibilidade, severidade e
probabilidae), as categorias de risco e a aplicação da metodologia
proposta para a proposição objetiva de ações.
O documento II apresenta, inicialmente, uma descrição detalhada
da barragens de Germano e Santarém, com um histórico dessas
construções, suas principais funções, sua localização e detalhes
morfométricos e as diversas obras de ampliação de suas capacidades
operacionais levadas a cabo ao longo dos últimos anos.
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O documento cita ainda os nomes das empresas de consultoria
contratadas para a execução dos serviços de manutenção e ampliação
dessas estruturas.
Em seguida, é apresentada uma descrição da área à jusante das
barragens, afetada pela ruptura da Barragem de Fundão. Nesse capítulo
são citados:
- municípios, distritos afetados até a UHE da Candonga
- unidades de conservação
- povos indígenas
- povos quilombolas, dentre outros elementos da paisagem.
Em seguida, o documento apresenta, em seu capítulo 4, a avaliação
de riscos, com a apresentação dos impactos identificados e classificados
em 6 categorias (1. Impactos Bióticos, 2. Impactos Abióticos, 3. Impactos
Sociais, 4. Impactos Reputacionais, 5. Impactos Histórico-Culturais e 6.
Impactos Público-Administrativos).
No ítem 4.2, estão listados os principais riscos bem como uma
classificação dos impactos apresentados por nível de risco (Fig. 5, Pag. 22).
Em em seguida, é apresentada uma hierarquização dos riscos em função
dos impactos existentes (tabs 1 e 2, pgs. 23 e 24). Nos itens 4.3 e 4.4, são
apresentadas as eficácias dos controles propostos na mitigação dos
impactos e os percentuais de redução dos riscos potenciais que, após a
adoção dos controles, passam a receber a denominação de riscos residuais
(Fig. 11 a 32).
No capitulo 5, que recebeu o título de resultados e discussão, são
feitas algumas considerações genéricas sobre o gerenciamento dos riscos
identificados (págs 41-43).
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No capítulo 6, é apresentado um parágrafo genérico intitulado
“Considerações Gerais”, onde se conclui: “... como demonstrado por este
estudo, esses aspectos ambientais representam riscos contornáveis
através das medidas de prevenção, monitoramento e mitigação”.

Parecer
Um primeiro ponto que merece destaque é o enfoque dado, logo no
início do documento a abrangência dos riscos ecológicos que estariam
restritos, na visão do documento, apenas às unidades de conservação
(U.C´s) sensu Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), ou
seja, o docuimento deixa subentendido que os riscos ecológicos seriam
analisados preferencialmente em unidades de conservação (3 §, Pág. 8,
Vol I).
Um segundo ponto a ser considerado é o caráter preferencial dado
a informações qualitativas que embasaram o modelo analítico
apresentado (2 §, Pág. 16, Vol I).
Deve ser mencionado, ainda, que na identificação das ações da
mineradora que podem causar efeitos ambientais (3§, Pág. 21, Vol I), não
são mencionadas as ações da empresa diretamente ligadas a alterações
diretas nos recursos hídricos. Lembramos aqui que a construção de
represas é reconhecida na literatura ecológica como uma das ações
humanas que maiores impactos diretos causam sobre os recursos hídricos.
Na definição das características do meio suscetíveis a alterações, em
seu ítem B - Condições Biológicas (3 §, Pág. 22, Vol I), as condições
biólogicas estão restritas aos termos genéricos “flora” e “fauna”, não
sendo mencionados os atributos comumente ligados a estrutura dos
ecossistemas (ex: atributos da biodiversidade, por exemplo) ou aos
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processos ecológicos fundamentais para manter a integridade de um
ecossistema (produção, respiração, decomposição e ciclagem de
nutrientes, por exemplo).
No item D. Interações ecológicas (5 §, Pág. 22, Vol I), notamos a
falta de menção a condições ecológicas resultantes de desequilíbrios nas
interações ecológicas associadas a impactos ambientais
reconhecidamente frequentes em empreendimentos minerários tais como
o assoreamento de reservatórios ou a extinção local de espécies
No volume II, notamos a falta de uma análise ou mesmo uma
revisão sobre acidentes com barragens que recebem rejeitos de
mineração que já ocorreram seja no Brasil bem como em outros países.
Destaca-se ainda a ausência de uma comparação de um possível
acidente em Germano ou Santarém com o acidente ocorrido na represa
de Fundão em termos dos volumes de rejeitos que poderiam ser liberados
no meio ambiente.
Em nossa visão, a descrição dos impactos de modo qualitativo
restringiu muito o poder da análise como um todo. Assim, não fica claro
como a partir de quais premissas são estimados os percentuais de eficácia
dos controles dos impactos tanto na condição potencial quanto na
condição residual. Pelos valores de eficácia observados para os
componentes da flora e da fauna fica evidente que a análise é superficial.
Da teoria geral ecológica, sabemos que cada grupo da biota é afetado em
diferentes níveis em termos de respostas a um dado distúrbio ambiental.
Adicionalmente, também é cientificamente aceito que a sua recuperação
dos diferentes grupos da biota frente aos impactos sofridos também se
dará em diferentes ritmos e o resultado final irá variar amplamente entre
os grupos considerados (Figs, 19, 20, 21 e 22, Págs 34 e 35). Por exemplo,
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invertebrados ou mesmo vertebrados pecilotérmicos (i.e: anuros, répteis
e peixes) certamente terão um padrão de recuperação fundamentalmente
diferente de vertebrados homeotérmicos (aves e mamíferos, por
exemplo). Em relação a flora, as plantas vasculares certamente
apresentam padrões de respostas a impactos ambientais muito
diferenciados em relação a algas, por exemplo. Entretanto, os percentuais
de eficácia apresentados no documento II são muito semelhantes para
todos os grupos, como pode ser observado nas figuras acima citadas.
Adicionalmente, as eficácias, na condição residual, ainda não seriam
adequadas na maioria dos casos considerados. Seria igualmente
aconselhável a apresentação dos controles para cada característica
ambiental separadamente.

Fig. 1 Fluxo geral de avaliação de riscos usado no documento da Renova

Uma comparação entre os dois fluxogramas apresentados nas
figuras 1 e 2, que contém, respectivamente, o fluxo geral de avaliação de
riscos proposto, pelos documentos da RENOVA acima citados e aquele
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proposto por Burgman (2005), deixa claro a inexistência de um MODELO
CONCEITUAL ECOLÓGICO e de MEDIDAS AMBIENTAIS no primeiro
fluxograma. Essas medidas podem ser classificadas, por sua vez, em três
diferentes tipos de abordagens QUANTITATIVAS: MEDIDAS DE
EXPOSIÇÃO, MEDIDAS DE CARACTERÍSTICAS ECOSSISTÊMICAS e MEDIDAS
DE EFEITOS.
No segundo caso (Fig. 2), as estimativas de riscos somente são feitas
após uma análise que considere a interação entre essas medidas
QUANTITATIVAS.
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Fig. 2- Fluxo de avaliação de riscos ecológicos segundo Burman (2005)
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A seguir, apresentamos três casos de estudo relacionados a
características ambientais de corpos hídricos onde a análise de riscos foi
baseada em informações quantitativas e na existência de um modelo de
estudos conceitual. Esses casos foram selecionados devido ao fato que os
impactos ambientais descritos em cada um dos casos de estudo abaixo
citados estão presentes no caso da ruptura da barragem de Fundão e de
um possível acidente em Germano ou Santarém.
Os seguintes impactos foram selecionados

1. Eutrofização
2. Morte de peixes
3. Invasão de espécies exóticas
Em todos os casos, as estimativas de risco ambiental que
direcionaram as decisões a serem tomadas pelos gestores ambientais
foram baseadas em informações quantitativas tomadas a partir de um
modelo conceitual e não apenas em informações qualitativas.
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Fig. 3 – Árvore de decisões para o riscos de florescimentos de cianobactérias em rios afetados
por entradas externas de nutritentes (fonte: Burgman, 2005)

A eutrofização de ecossistemas aquáticos sejam eles epicontinentais
ou marinhos é um fenômeno extremamente comum decorrente de ações
antrópicas em uma determinada bacia hidrográfica. Ela resulta de um
aporte descontrolado de nutrientes essenciais potencialmente limitantes
para a produção primária, especialmente o fósforo e o nitrogênio. Uma
das manifestações mais evidentes da eutrofização de corpos hídricos é o
florescimento massivo de cianobactérias (waterbloom) que causa uma
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série de problemas ambientais tais como mau odor, morte de peixes,
deplecionamento do oxigênio dissolvido, problemas para o tratamento de
água e, em casos extremos, risco de intoxicação de animais e mesmo do
homem. No Brasil, há um caso clássico, muito citado na literatura
ecológica, de intoxicação causada por toxinas de cianobactérias que
estavam presentes na água de abastecimento público de Caruaru (PE).
Essas toxinas causaram a morte de dezenas de pacientes em uma clínica
de diálise alguns anos atrás naquela cidade.
Certas variáveis ambientais tais como a turbidez, a temperatura da
água e a estratificação térmica são importantes não somente para a
compreensão da dinâmica de um waterbloom, mas sobretudo porque
esses fatores podem ser usados para a previsão do fenômeno e portanto
devem ser levados em consideração na tomada de decisões de um gestor
ambiental.
A Figura 3, acima, propõe um modelo conceitual que orienta o
tomador de decisões ou um gestor ambiental a adotar medidas de
prevenção e mitigação de um waterbloom nas águas sob a sua jurisdição.
Pelo modelo proposto, o monitoramento dos nutrientes (N e P) e da
turbidez em tempo real pode bem como o estabelecimento de limites
críticos para essas variáveis ser uma valiosa ferramenta de gestão de
riscos para o empreendedor que venha a enfrentar esse risco ambiental
em seu empreendimento.

14

Fig. 4 – Rede de probabilidades associadas a eventos de morte de peixes no estuário do Rio
Neuse associadas a interações ecológicas, fatores ambientais (temperatura e oxigênio
dissolvido). (fonte: Burgman, 2005)

O segundo exemplo trata do evento de morte de peixes em lagos,
represas e rios, um fenômeno que frequentemente é uma das maiores
preocupações de um gestor de recursos hídricos.
A morte de peixes, além de ser uma clara demonstração de que as
ações humanas presentes causaram um grave distúrbio ecológico
normalmente desperta nas populações humanas que usam o recurso
hídrico um estado de alerta quase que imediato. Frequentemente os
empreendimentos cujas atividades possam estar potencialmente
associadas ao evento são fustigados por autoridades ambientais, midia,
ONG´s, etc levando, em muitos casos, a perdas significativas de
produtividade e capacidade operacional em várias cadeias produtivas
associadas ao uso dessas águas.
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No exemplo ilustrado na Fig. 4 acima é proposto um modelo
conceitual que relaciona o evento de mortandade de peixes ao
comportamento das variáveis: oxigênio dissolvido, nitrogênio (em especial
os teores de amônio, que é a principal forma de N excretado pelos peixes),
níveis de vazão, temperatura da água, densidade de algas, demanda de
oxigenção dos sedimentos, número de dias nos quais o ambiente ficou
com hipoxia (déficit ou mesmo ausência de oxigênio na coluna de água) e,
finalmente, a presença de um certo organismo indicador de uma condição
particular da água (no exemplo citado, a Pfiesteria). Pfiesteria é um
gênero de dinoflagelado heterotrófico que tem sido associado com
waterblooms e mortes de peixes. Este organismo foi responsável por
mortes de peixes grandes nas décadas de 1980 e 1990 na costa da
Carolina do Norte e nos afluentes da Baía de Chesapeake.
É evidente que esse modelo conceitual aliado a existência de
informações quantitativas e confiáveis pode ajudar muito mais a um dado
gestor ambiental no dia a dia de suas tomadas de decisões do que tabelas
qualitativas onde apenas é mensurado um possível risco de que o evento
possa ancontecer, mas que não dá um direcionamento de ações de
prevenção que estariam ao seu alcance, caso o gestor tenha o tempo hábil
e os recursos disponíveis para tomar uma decisão que possa mitigar ou
mesmo evitar o evento.
O terceiro caso de estudos aqui apresentado (Fig. 5), refere-se ao
risco de invasão por espécies exóticas. O exemplo apresentado refere-se
ao risco da invasão de espécies de peixes exóticos nos grandes lagos da
América do Norte. Espécies exóticas normalmente quando se estabelecem
em um lago, reservatório ou rio causam profundos impactos ecológicos,
socais e econômicos. Dentre os principais impactos ecológicos, podemos
citar a extinção local de espécies nativas, mudanças profundas na rede
trófica com piora na qualidade da água e eutrofização. Dentre os prejuízos
sócio-econômicos, destacaria a queda nos níveis de pesca, a possibilidade
de ocorrência de zoonoses ou mesmo novas parasitores que possam
afetar populações humanas, problemas de abastecimento de água e
queda da atividade industrial ou de produção de hidroeletricidade como
atesta a invasão do mexilhão dourado (Limnoperma fortunei) na bacia do
Paraná que tem obrigado às hidroelétricas a frequentes interrupções na
geração para a limpeza da tubulaçao afetadas pelo mexilhão.
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No caso apresentado na Fig. 4, observa-se que a temperatura da
água, informações sobre conteúdo estomacal de predadores, e dados
sobre a biologia reprodutiva dos peixes nativos podem ser informações
muito importantes para a previsão do risco de invasão por espécies
exóticas. É importante destacar que em todos os casos citados acima, o
modelo conceitual no qual se baseia toda a análise de riscos ambientais
demanda informações QUANTITATIVAS e amplo conhecimento ecológico
do sistema que se pretende controlar ou aplicar técnicas de gestão
ambiental, algo extremamente raro no Brasil, diga-se de passagem.

Fig. 5 Fluxograma de sucessos e fracassos no estabelecimento de espécies exóticas nos
Grandes Lagos da América do Note. As elipses representam pontos onde os gestores do
ambiente podem interferir (pontos de tomadas de decisão) e os retângulos, resultados finais
decorrentesdas decisões.
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Recomendações e Considerações Finais
É possível constatar que a literatura científica referente à análise de
riscos ecológicos tem se expandido notalvelmente nas duas últimas
décadas, principalmente em decorrência do crescente comprometimento
dos recursos hídricos em função das atividades humans (vide alguns
exemplos em : Bai et cols (2011), Beliaeff & Burgeot (2001), Burgman,
2005, Hall et cols (1998), Hobday, et cols (2011), Landis, W. & J.K. Wiegers
(1997), Norton et cols (1992), Pekey et cols (2004), Van der Oost et cols
(2003) e Yi et cols (2011)
Pela comparação dos trabalhos acima citados com os documentos da
RENOVA podemos observar que existe uma necessidade, por parte desse
último, de aprimoramento conceitual e quantitativo da análise de risco
ambiental no tocante às questões ambientais envolvendo os recursos
hídricos.
Acreditamos ser necessária adoção de dois novos paradigmas nessa
análise:
(a) A elaboração de um modelo conceitual que procure relacionar um
dado impacto ambiental a variáveis que posssam ser medidas
quantitativamente e o estabelecimento de valores e limites que
possam direcionar a adoção das medidas de prevenção ou
mitigação cabíveis.
(b) A adoção de uma abordagem quantitativa na análise de riscos
ambientais ennvolvidos na gestão dos recursos hídricos afetados
pelo rompimento da barragem de Fundão e na prevenção de riscos
envolvidos num posível acidente que envolva as barragens de
Germano e Santarém.
Considerando os exemplos de casos de estudo acima selecionados,
indicamos a necessidade de pelo menos um modelo conceitual
quantitativo que esteja baseado no entendimento da dinâmica espaçotemporal dos níveis de turbidez da água nas calha do rio Doce, incluindo
os valores observados antes e depois do acidente em Fundão na calha
central do rio Doce e dos seus principais tributários , a uma série de
variáveis abióticas e bióticas. Esse modelo deve prever quais seriam os
PONTOS CRITICOS onde decisões devem ser tomadas, incluindo a
necessidade de retorno às condições pré-acidente de Fundão.
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O modelo de análise de riscos proposto na Fig 6 abaixo mostra um
fluxograma mais robusto para a análise de riscos do que o modelo usado
pela RENOVA (Fig. 1). Além de introduzir no procesos as relações de causa
e efeito ele ainda introduz de modo mais preciso a questão da
quantificação no desenho dos mecanismos de controle dos impactos
observados.

Fig. 6 – Elementos centrais de uma análise FEMEA – Failure modes and
effects analysis (Fonte: Burgman, 2005).
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