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INFLUÊNCIA CHINESA NA ÁFRICA
A presença cada vez maior da China na África, além das óbvias motivações estratégicas chinesas em termos de
garantir a oferta de matérias-primas no longo prazo, também coloca questões sobre disputas entre modelos de
desenvolvimento. Como observa em recente artigo o economista Artur Colom-Jaén, da Universidat Autònoma de
Barcelona e da SOAS University of London (focada na pesquisa sobre Ásia, África e Oriente Médio), “além da
presença econômica direta, a China certamente está exercendo uma influência significativa na formulação de políticas
de desenvolvimento na África”.
O economista nota que há uma percepção de que o Consenso de Washington, baseado em políticas de liberalização
econômica, privatização e redução do papel do Estado, não foi bem sucedido em promover o desenvolvimento
africano. Nos anos 80 e 90 (a expressão Consenso de Washington foi criada em 1989, mas se referia a uma
abordagem que já existia), diversos países da África se viram forçados a implementar programas de ajuste estrutural
do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas os problemas de endividamento externo, fuga de capitais e pobreza
aumentaram.
Segundo Colom-Jaén, culpar com exclusividade o Consenso de Washington e os programas do FMI pelos revezes da
África é exagero, já que a precariedade institucional, a corrupção e a falta de compromisso das elites locais com o
desenvolvimento são bem conhecidas. Ainda assim, a visão mais geral seria a de que a receita liberal e ortodoxa do
Ocidente ficou aquém das necessidades do continente.
É nesse contexto que entra a influência ideológica chinesa. Já em 2004, o jornalista Joshua Cooper Ramo, atualmente
vice-chairman da consultoria do ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger, cunhou a expressão “Consenso
de Beijing”, em proposital contraposição ao “Consenso de Washington”. A ideia do novo consenso ao estilo chinês é
dar maior preponderância ao papel do Estado, à soberania e à geopolítica, ao mesmo tempo em que se substituem as
receitas prontas (que os seus adversários atribuem ao Consenso de Washington, o que possivelmente é injusto) por
maior experimentalismo em termos de política econômica, com a busca constante por inovações e novos caminhos.
Um aspecto mais concreto da influência da China na África, lembrado por Colom-Jaén em seu artigo, é a criação de
zonas econômicas especiais – copiadas da nação asiática – em países como Etiópia, Nigéria, Egito, Zâmbio e Ilhas
Maurício. O objetivo é atrair capital estrangeiro para, em combinação com empresas locais, estabelecer indústrias
voltadas à exportação de maior teor tecnológico. O pano de fundo é combater a desindustrialização e inserir as
indústrias africanas nas cadeias produtivas globais.
O pesquisador nota que a influência chinesa na África vem acompanhada de pesados investimentos do país asiático
no continente vizinho, que ganharam força a partir do final dos anos 90. As principais áreas são petróleo e mineração,
e os países mais envolvidos são Angola, Sudão e Zâmbia. A ofensiva da China também inclui crédito barato para
projetos de infraestrutura.
Porém, de acordo com Colom-Jaén, “os países africanos não estão adotando esse arcabouço de políticas para
emergentes (o Consenso de Beijing) à força, como uma condição para os créditos chineses”. O pesquisador considera
que se trata mais da influência do modelo de um parceiro cada vez mais forte no continente (e, aliás, um modelo que
se provou extremamente bem sucedido no caso da própria China). Ele lembra também que o envolvimento da China
na África é anterior à abertura ao capitalismo de Deng Xiaoping no final dos anos 70, e que houve investimentos
(ferroviário, por exemplo) e programas de ajuda nas décadas de 60 e 70.
De qualquer forma, a expansão mais forte dos negócios, interesses e influência da China na África deu-se justamente
a partir da década passada, coincidindo com o superciclo de matérias-primas que – como na América do Sul – deu
grande impulso a muitas economias africanas. É preciso ver até que ponto o Consenso de Beijing – que parece mais
nebuloso, pelo menos na forma como foi sintetizado por Cooper Ramo, do que o de Washington – resistirá num
momento de ventos contrários e de necessidade de duros ajustes econômicos, que dificilmente escapam da tradicional
receita ortodoxa e liberal.
http://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-dantas/influencia-chinesa-na-africa/ - Abril de 2015

01. (Upf 2017) Além de apresentar uma multiplicidade de culturas e etnias, o continente africano exibe, também,
significativos contrastes naturais e socioeconômicos. Sobre as características que marcaram/marcam o
continente africano, é correto afirmar que
a) o continente africano caracteriza-se por um relevo predominantemente sedimentar no Norte e por maciços
cristalinos no Sul, além de apresentar um contorno retilíneo do seu litoral, facilitando a ocorrência de portos
marítimos.
b) a partir dos primeiros anos do século XXI, a África passou a receber investimentos da crescente economia
asiática, especialmente da chinesa, que apostou, principalmente, nos recursos minerais e energéticos africanos.
c) a porção meridional da África é um conjunto de países com características histórica se culturais que refletem
a religião islâmica e a língua árabe e uma crescente economia voltada para o mercado interno.
d) o processo de urbanização da África só está ocorrendo no século XXI, de forma ordenada, mas lenta, pois só
em 2015 o continente atingiu equilíbrio numérico entre a população urbana e a população rural.
e) a região de altas latitudes é marcada por clima equatorial e escassez de chuvas, além de extensas florestas
preservadas.
02. (Uerj 2017)

As agências de classificação de risco avaliam a maior ou menor possibilidade de prejuízo que cada país oferece
aos investidores, principalmente em função do grau de estabilidade política e econômica desses mesmos países.
Com base no mapa, é possível reconhecer que a China tem grande peso como investidor em dois grupos de
países classificados como de alto risco. O primeiro grupo é o dos aliados políticos, como o Irã e a Coreia do
Norte. Já o segundo grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte interesse comercial.
Um fator econômico prioritário que justifica esse interesse comercial é:
a) incentivo à indústria local
b) desenvolvimento de tecnologia
c) acesso ao mercado consumidor
d) suprimento de matérias-primas
03. (Uerj 2017)

A partir da análise dos mapas, identifica-se que a diminuição da pobreza, entre 1990 e 1999, foi mais acentuada
em determinada região do mundo.
Um processo socioeconômico que explica o desempenho alcançado por essa região é:
a) tecnificação agrícola
b) redistribuição fundiária
c) industrialização periférica
d) reformulação previdenciária
Gabarito:
Resposta da questão 01: [B]
A alternativa [B] está correta porque a China tem direcionado seus investimentos para o continente africano em seu processo de
expansionismo geopolítico e ao mesmo tempo, garantindo o fornecimento de produtos primários para sua economia crescente. As
alternativas incorretas são: [A], porque a porção norte do continente registra terrenos orogênicos recentes além de apresentar um litoral reto;
[C], porque é na porção norte do continente que ocorre o predomínio de população árabe muçulmana; [D], porque o processo de
urbanização da África se consolida a partir da década de 1970; [E], porque a África se encontra inserida em baixas latitudes.
Resposta da questão 02: [D]
O crescimento dos investimentos da China em países de diferentes continentes como Coreia do Norte, Mianmar, Iraque, Angola, Serra Leoa,
Equador, entre outros, apresenta o objetivo de garantir o suprimento de commodities (matérias primas e produtos semimanufaturados)
minerais e agrícolas em direção ao mercado chinês. Assim, os investimentos são em setores como transportes (ferrovias, rodovias e portos),
energia, agropecuária, aquisição de terras e mineração. A China é grande importadora de petróleo, minérios como ferro e soja.
Resposta da questão 03: [C]
A diminuição da pobreza foi mais acentuada na região da Ásia Oriental e Pacífico. Nesta região, vários países sofreram intensa
industrialização voltada para exportações com geração de empregos e elevação da renda dos trabalhadores. Além disso, em vários deles,
observou-se investimento importante em educação, ciência e tecnologia. São exemplos: Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura),
Novos Tigres Asiáticos (Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas), Vietnã e China.

ARMAS QUÍMICAS E SÍRIA
Como as armas químicas evoluíram nos últimos 100 anos?
O assunto voltou a ganhar atenção ao redor do mundo após o suposto ataque com armas químicas realizado pelo
governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, nas proximidades da capital da Síria, Damasco.
Em retaliação, Estados Unidos, Reino Unido e França lançaram bombardeios coordenados contra três supostas
instalações de armas químicas em Damasco e em Homs.
"Uma operação combinada com as forças armadas da França e do Reino Unido está em andamento", disse o
presidente Trump em discurso em rede nacional.
A escalada de tensão ganhou novo capítulo, quando Trump afirmou, em sua conta no Twitter, que a Rússia deveria
"se preparar" para o lançamento de mísseis contra a Síria.
A Rússia é aliada do governo sírio, acusado de promover o ataque com armas químicas.
Autoridades do alto escalão do governo russo ameaçaram responder à ofensiva americana da mesma forma.
O governo de Bashar al-Assad nega estar por trás do ataque químico contra a cidade de Douma, que era controlada
por rebeldes.
Opositores e agentes humanitários dizem que aviões do governo sírio lançaram bombas de barril (tonéis de metal
carregado de explosivos) cheias de agentes químicos tóxicos.
No entanto, armas químicas vêm sendo usadas há um século.
Segundo Hamish de Bretton-Gordon, especialista em armas químicas, a primeira delas foi o gás de cloro.
"A primeira arma química foi o gás de cloro, que sufoca a vítima até a morte", diz.
"Ela foi projetada mais como uma substância incapacitante do que letal, mas matou milhares", acrescenta.
O gás de cloro foi usado pela primeira vez na 2ª Batalha de Ypres em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi
altamente eficiente.
A substância foi substituída pelo gás mostarda, que causava bolhas imensas ao entrar em contato com a pele.
"A ideia original era ferir o maior número de pessoas. Quanto mais feridos, mais soldados são necessários para cuidar
deles", explica Bretton-Gordon.
Segundo o especialista, pouco tempo depois, os agentes nervosos foram desenvolvidos pelos nazistas.
"Os agentes nervosos são organofosforados, pesticidas, e os alemães estavam pesquisando inicialmente pesticidas;
eles, então, perceberam que esses agentes nervosos que eles haviam produzido, tabun e soman, eram incrivelmente
efetivos em matar pessoas", diz.
Os agentes nervosos foram usados amplamente na guerra Irã-Iraque, de 1984 a 1988.
"O ataque em Halabja, em 16 de março de 1988, ainda permanece na mente de muitas pessoas", acrescenta.
Em apenas um dia, 5 mil pessoas morreram.
"Desde então, só na Síria, temos observado armas químicas sendo usadas milhares de vezes", disse.
"O autointitulado Estado Islâmico (EI) usou armas químicas contra os peshmerga (combatentes curdos no norte do
Iraque), que eu venho assessorando, e, na verdade, estava com os peshmerga, perto de Mossul (Iraque), quando, há
18 meses, o EI lançou bombas de cloro em nossa direção", acrescenta.
Para Bretton-Gordon, "neste momento, as armas químicas se proliferaram".
"Temos visto ataques com armas químicas em Salisbury (Inglaterra) e a menos que façamos algo contundente sobre
isso, devemos esperar que essas armas se proliferem ainda mais", conclui.
Bretton-Gordon fez alusão ao recente envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e de sua filha, Yulia. Eles
foram encontrados inconscientes em um banco de um shopping na cidade de Salisbury, na Inglaterra.
O Reino Unido acusa a Rússia de estar por trás do ataque usando um agente nervoso conhecido como novichok,
desenvolvido pelos soviéticos na década de 70. O governo russo nega.
A troca de acusações acabou gerando a maior expulsão recíproca de diplomatas da história, que chegou a envolver
aliados dos britânicos, como Estados Unidos e outros países europeus.
Hamish de Bretton-Gordon atuou no Exército britânico e na Unidade Nuclear, Radiológica, Biológica e Química
(CBRN, na sigla em inglês) da OTAN.
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43741505

01. (Fmp 2018) Considere o texto sobre a geopolítica contemporânea.
Com a retomada da grande Mesquita de Al-Nuri, em Mossul, o governo iraquiano anunciou o “fim do falso
Estado Islâmico” (EI), que havia declarado seu califado na cidade em 2014 – uma vitória simbólica para as forças
iraquianas, que vêm lutando há mais de oito meses na região. Os poucos combatentes do EI que permanecem
em Mossul recuaram para algumas áreas da Cidade Velha. Com isso, autoridades esperam que a longa batalha
pela cidade termine nos próximos dias.
Retomada iminente de Mossul deixa Estado Islâmico nas cordas. O Globo, Rio de Janeiro. 30 jun. 2017, Mundo.
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/rretomanda-iminente-de-mossul-deixa-estado-islamico-nascordas-21537724>. Acesso em: 20 jul. 2017.
De acordo com o texto, o embate geopolítico entre o governo do Iraque e o EI é caracterizado pela seguinte
situação:
a) coalizão internacional para o fim simbólico do líder do EI
b) revelação oficial do verdadeiro califado do EI no Iraque
c) redução dos territórios controlados pelo EI no Iraque
d) fortalecimento de novos integrantes do EI nas cidades
e) aliança ideológica do EI com as forças militares Oficiais
02. (G1 - ifal 2017) Nos últimos anos, tem sido comum reportagens sobre a onda de refugiados na Europa, que
fogem de seus países devido à crescente miséria, fome e as guerras civis que parecem infindáveis. Esses graves
problemas vêm atingindo milhares de cidadãos africanos e asiáticos, que arriscam a vida em travessias perigosas

pelo Mar Mediterrâneo em busca de sobrevivência. Vejamos algumas manchetes publicadas pelo jornal El País,
sobre a questão dos refugiados:
CRISE DOS REFUGIADOS NA EUROPA
“Quase 3.000 imigrantes morreram este ano no Mediterrâneo”.
El País, 22/07/2016.
“França constrói muro junto à ‘selva’ de Calais para impedir acesso de imigrantes”.
El País, 08/09/2016.
País asiático em guerra civil desde 2011 e governado por Bashar al-Assad, é o que mais tem contribuído para o
aumento de refugiados na Europa . Esse país é a
a) Turquia
b) Iraque
c) Coreia do Norte
d) Síria
e) Israel
03. (Upe-ssa 3 2017) Observe a imagem a seguir:

Palestinos fazem fila para receber comida no campo de refugiados de Yarmouk, na Síria, que foi atacada pela
facção Estado Islâmico.
Fonte: adaptado de htto://www1.folha.uol.com.br, 2015.

A condição nela apresentada corresponde
a) ao controle do campo de refugiados palestinos no sul de Damasco pelo grupo terrorista sunita Estado Islâmico
(EI), originado de um braço da Al-Qaeda, caracterizado por um regime político-religioso, orientado pela Lei
Islâmica Sharia.
b) ao grupo militante palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Trata-se de um movimento sionista, que
procurou criar um Estado para os judeus e que ganhou força no início do século 20, incentivado pelo
antissemitismo.
c) ao conflito étnico iniciado há 30 anos, na Síria, quando a União Soviética invadiu os campos de refugiados
palestinos, e o grupo Estado Islâmico combateu o governo comunista, com o objetivo comum de instaurar um
Estado muçulmano regido pela sharia, a lei islâmica.
d) à atuação da Aliança do Norte, que combate, em conjunto com a facção do Estado Islâmico, os refugiados
palestinos em Damasco, sul da Síria, região, que está sob o controle das Forças da Síria Democrática (FSD), uma
coalizão armada, apoiada pela Rússia.
e) a uma organização sionista que controla a Faixa de Gaza, constituída de partido político-religioso, entidade
filantrópica e seu conhecido braço militar. Comanda a Faixa de Gaza e atua em diversas regiões de refugiados
palestinos na Síria.
Gabarito:
Resposta da questão 01: [C]
A alternativa [C] está correta porque segundo o texto, o EI perdeu controle sobre territórios, agora dominados pelos iraquianos. As
alternativas incorretas são: [A], porque o texto não faz menção à coalizão; [B], porque o texto faz uma crítica à denominação do grupo
esvaziando seu significado; [D], porque os combatentes restantes estão acuados e não fortalecidos; [E], porque há combate entre o EI e
as forças militares e não aliança.

Resposta da questão 02: [D]
A Síria foi um dos países atingidos pela Primavera Árabe em 2011, um movimento por democracia contra a ditadura de Bashar al-Assad.
Todavia, o fracasso da diplomacia, a violência do governo e dos grupos rebeldes, bem como a interferência de outros países (Estados
Unidos, França, Rússia, Arábia Saudita, Turquia e Irã) levou a Síria a uma guerra civil com milhares de mortos. Nos últimos anos, um grande
fluxo de refugiados migrou para os países vizinhos e a União Europeia. Entre os grupos rebeldes, surgiu o Estado Islâmico (grupo
fundamentalista sunita e terrorista) que luta contra os governos do Iraque e da Síria, além de promover atentados contra países como
Turquia, França, Bélgica e EUA.
Resposta da questão 03: [A]
A alternativa [A] está correta porque a atuação do grupo extremista EI tem expandido sua área de controle territorial, empurrando grande
parcela da população da região para os campos de refugiados. As alternativas incorretas são: [B], porque o grupo Hamas atua no Líbano;
[C], porque a URSS não invadiu campos de refugiados; [D], porque a Aliança do Norte é um braço do EI que atua no Afeganistão; [E],
porque a Faixa de Gaza está sob o controle palestino.

O AGRONEGÓCIO E SEUS IMPACTOS
O desenvolvimento sustentável da agropecuária, segundo VEIGA (1994), é aquele que garante a manutenção a longo
prazo dos recursos naturais e da produtividade; mínimo de impacto adverso aos produtores; retorno adequado aos
investimentos; otimização da produção com mínimo de insumos externos; satisfação das necessidades sociais das
famílias e das comunidades rurais e satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda.
Com a evolução do agronegócio, as fazendas tornam-se mais especializadas separando as atividades de lavoura e
criação do gado.
Houve a intensificação do uso de agroquímicos, fertilizantes e água, sem os devidos cuidados com rochas, solos, água
superficiais ou subterrâneas. Os agroquímicos contaminando as águas subterrâneas ou rios podem prejudicar a fauna
silvestre e ameaçam a sua qualidade para o consumo humano.
O uso descontrolado de nitratos e fosfatos como fertilizantes produz muita solubilização destes nutrientes na água.
Resíduos orgânicos de estercos animais e efluentes de silagem, juntamente com os fertilizantes contribuem para o
crescimento de algas nas superfícies das águas num fenômeno conhecido por eutrofização, provocando a diminuição
da oxigenação das águas e a morte dos peixes.
A eutrofização é o enriquecimento da água por compostos nitrogenados e fosforados que compõe os fertilizantes
usados na agricultura. Este enriquecimento da água possibilita o desenvolvimento de uma população de algas
cianofíceas que após o término dos nutrientes morrem, e ao se decompor, consomem o oxigênio. Isto acaba
provocando a falta de oxigênio para os peixes, que também morrem.
A eutrofização pode ocorrer por fatores naturais, como excrementos de pássaros e outros animais, mas nestes casos,
as quantidades são menores e os equilíbrios dos ecossistemas são atingidos com melhor resiliência (capacidade do
ecossistema de se recuperar sozinho, sem o auxílio do homem).
Em cidades americanas como Chicago, a eutrofização das águas causa enormes problemas para a captação de água
que será tratada e distribuída para as populações humanas.
Outra dimensão da degradação ambiental são as devastações da cobertura florestal e o manejo inadequado, que
levam à degradação da estrutura física dos solos e, em conseqüência, facilitam os processos da erosão, que também
ocorrem por manejo inadequado das criações ou plantios.
A depredação do patrimônio genético tem implicações para as atividades econômicas. Além dos impactos
relacionados com a redução da biodiversidade, compromete-se a identificação de espécies, para fins comestíveis,
medicinais ou industriais. E se amplia as implicações com o aquecimento global.
A cada diz que passa, os produtores estão mais conscientes das barreiras ambientais de responsabilidade social que
vão ter que enfrentar cada vez mais intensamente para colocação de seus produtos no mercado internacional.
https://www.ecodebate.com.br/2010/09/08/impactos-ambientais-gerais-do-agronegocio-artigo-de-roberto-naime/

01. (Fuvest 2018) A expansão da agropecuária capitalista, no Brasil, referenciada no modelo agroexportador, se
consolida territorialmente no que denominamos de Polígono do Agro-hidronegócio, a contar com o Oeste de
São Paulo, Leste do Mato Grosso do Sul, Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás. Está-se
diante de 80% das plantações de cana-de-açúcar, também de concentração das plantas agroprocessadoras,
de produção de álcool e de açúcar do país, bem como de 30% das terras com soja e locais onde se registram os
maiores avanços em termos de área com plantações de eucaliptos (...).
Antonio Thomaz Júnior, O Agro-hidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no Brasil do século XXI,
CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.5, n.10, p.92, ago. 2010. Adaptado.
a) Indique duas características que definem o agro-hidronegócio no referido Polígono.
b) Apresente duas justificativas para a elevada concentração da produção de cana-de-açúcar brasileira nesta
região.
02. (Uel 2017) Analise as figuras a seguir.

As figuras 1 e 2 mostram a distribuição da vegetação no bioma Cerrado nos Estados brasileiros.
Cite e explique dois fatores que justificam as alterações ocorridas ao longo do tempo.
03. (G1 - cftmg 2017) Leia o fragmento em sequência
(...) os impactos, resultantes da ação antrópica sobre os solos, acontecem de uma maneira bastante complexa,
podendo ser de ordem benéfica ou adversa, tanto em áreas rurais como urbanas, afetando essas áreas onde a
degradação das terras esteja ocorrendo, bem como seus efeitos danosos podem ter repercussão a vários
quilômetros de distância da área atingida diretamente por esses processos geomorfológicos, muitas vezes de
caráter catastrófico.
GUERRA, A. J. T., JORGE, M. C. O. (org). Degradação dos solos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. p. 42.
No contexto da relação entre as atividades agrárias brasileiras e o meio ambiente, pode-se considerar práticas
de ordem benéfica e adversa, respectivamente,
a) aeração e dessalinização.
b) dessalinização e fertilização.
c) fertilização e uso de pesticidas tóxicos.
d) utilização de pesticidas tóxicos e aeração.
Gabarito:
Resposta da questão 01:
a) O agro-hidronegócio é um conceito que concebe a água como insumo essencial da cadeia produtiva onde a água em estado líquido se
transforma em produtos. Desse modo, entre as características que definem o agro-hidronegócio no Polígono pode-se citar: terras planas e
férteis, condições favoráveis à mecanização, investimentos estatais e privados, forte disponibilidade hídrica por meio de barragens,
grandes rios, lagos e aquíferos, além do regular índice pluviométrico.
b) Dentre as justificativas para a elevada concentração da produção canavieira na região, pode-se citar: a logística dos corredores de
exportação, a proximidade do mercado consumidor, a presença de solos férteis, os incentivos fiscais para a produção, investimentos
empresariais e tecnológicos

Resposta da questão 02:
Nas últimas décadas, ocorreu uma acelerada devastação do bioma do Cerrado, vegetação complexa adaptada ao clima tropical na
porção central do Brasil, um dos que apresentam maior biodiversidade do país. Cerca de 50% já foi desmatado. Entre os fatores, o
crescente fluxo migratório (do Sul, Sudeste e do Nordeste) tanto o espontâneo quanto o ligado a programas estatais de colonização. E
associado ao fluxo migratório, à expansão da fronteira agrícola do país com o desenvolvimento do agronegócio, a exemplo da produção
de soja e da pecuária bovina. O mercado externo favorável às exportações brasileiras de alimentos também contribuiu bastante para a
expansão agropecuária.
Resposta da questão 03: [C]
No agronegócio brasileiro, a utilização de fertilizantes, dependendo do tipo, pode ser benéfica para aumentar a fertilidade do solo para a
agricultura. A prática adversa ou negativa é a utilização indiscriminada de pesticidas ou agrotóxicos levando a contaminação do solo, da
água (superficial e subterrânea), danos à biodiversidade e envenenamento de trabalhadores e consumidores.

DESASTRES EM BARRAGENS DE MINERAÇÃO E
SEUS RISCOS NO BRASIL
Ao longo do século XX e, mais particularmente, nos últimos 50 anos a exposição das pessoas aos riscos de desastres
vem crescendo no Brasil e no mundo mais rapidamente do que as capacidades de redução da vulnerabilidade,
resultando em intensos e extensos (no tempo e no espaço) impactos. Nesta perspectiva, o desastre da Samarco deve
ser compreendido não como uma excepcionalidade, mas sim como parte dos custos humanos, sociais e ambientais
que esse tipo de desastre vem provocando no mundo. Tomando como referência a base de dados sobre desastres em
barragens de mineração da organização World Information Service on Energy (Wise), que cobre os impactos humanos
e ambientais da mineração de urânio e produção de energia nuclear em nível global, podemos verificar que, ao longo
dos últimos 50 anos, ocorreram pelo menos 37 desastres em barragens de mineração considerados muito graves.. O
desastre da Samarco é, dentre todos, o maior em termos de quantidade de material lançado no meio ambiente e de
extensão territorial dos danos. Rico e colaboradores, ao analisarem 147 incidentes em barragens de mineração,
apontam um conjunto de causas, das quais destacamos: a manutenção deficiente das estruturas de drenagem;
ausência de monitoramento contínuo e controle durante construção e operação; crescimento das barragens sem
adequados procedimentos de segurança; a sobrecarga a partir de rejeitos de mineração. Também chamam a atenção
para a falta de regulamentação sobre os critérios de projetos específicos. Combinada com políticas frágeis e
instituições públicas de controle e prevenção desestruturadas, constitui cenário fértil para a ocorrência de desastres no
Brasil, em que anormalidades são cotidianamente transformadas em normalidades.
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300010

01. (Uel 2018) A mineração tem provocado acidentes com consequências socioambientais, como é o caso da
catástrofe decorrente do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG).
Com base nos conhecimentos sobre a tragédia de Mariana e o meio ambiente, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) A onda de lama, que atingiu populações ribeirinhas, deslocou-se pelo rio Doce atravessando municípios
mineiros e capixabas até alcançar sua foz no oceano Atlântico.
( ) A ruptura da barragem do Fundão à jusante atingiu também a de Santarém à montante, causando-lhe
sérias avarias e impactos ambientais.
( ) O mineral de ferro extraído pela mineradora era transportado, na forma pastosa, por minerodutos até o
Espírito Santo, dispensando o transporte por estradas ou ferrovias.
( ) O Quadrilátero Ferrífero é uma região localizada no centro-sul de Minas Gerais, cuja estrutura geológica é
formada por rochas do período pré-cambriano (era Proterozoica).
( ) A onda de rejeitos que atingiu o distrito de Bento Rodrigues provocou a migração pendular para a Região
Metropolitana, com subsídio da empresa mineradora.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, F, V, V, F
b) V, F, V, F, F
c) V, V, F, F, V
d) F, V, F, V, F
e) F, F, V, F, V
02. (Ufjf-pism 1 2017) “No dia 05 de novembro de 2015, o rompimento da Barragem do Fundão, no complexo de
Germano, município de Mariana, MG, visto por muitos como uma “tragédia”, teve como consequência um
conjunto quase infindável de impactos ambientais e sociais na região de Bento Rodrigues e ao longo do Rio
Doce, com profundas modificações na paisagem.”
Roberto Vervloet, ENG, 2016.

a) Comente três impactos da “tragédia do Fundão” sobre a população que habita a bacia hidrográfica do Rio
Doce.
b) Cite dois impactos geomorfológicos da “tragédia do Fundão” sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce.

03. (Uerj 2017)
No Brasil, os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em quatro categorias: poluição
da água, poluição do ar, poluição sonora e subsidência, ou seja, afundamento do terreno. Inicialmente, a
mineração afeta a cobertura vegetal, em graus variados, desde a supressão total ou parcial na área a ser
minerada, até a utilização de grandes volumes de água. A atividade gera profundas alterações, modificando
toda a estrutura física e social tanto do local onde está situada a mina quanto da região no entorno.
Adaptado de ge902ferro.wordpress.com.

O desastre ocorrido na cidade de Mariana evidenciou o quanto a mineração de ferro pode causar impactos
socioambientais negativos.
Nesse episódio, esses impactos provocaram a seguinte mudança nas condições de vida da localidade mineira:
a) ampliação do número de idosos
b) aumento da desigualdade salarial
c) interrupção definitiva do extrativismo
d) deslocamento compulsório da população
04. (Fuvest 2017) As imagens mostram a situação do local da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, antes e
depois do acidente de 05 de novembro de 2015. Essa ocorrência consistiu no rompimento da barragem, que
resultou em mortes e na liberação de milhões de toneladas de lama, que acabaram por atingir o distrito de
Bento Rodrigues, no vale do rio Doce.

a) Do ponto de vista econômico, qual é a importância da região de Mariana/MG onde se encontrava a referida
barragem? Explique, apontando dois exemplos.
b) Indique uma consequência do acidente em relação ao meio ambiente e outra quanto ao impacto social no
vale do rio Doce.

Gabarito:
Resposta da questão 01: [A]
(VERDADEIRA) – Como a mineradora estava à montante do rio, o fluxo de lama percorre vários municípios atingindo a população ribeirinha,
até chegar na foz do rio.
(FALSA) – A barragem do Fundão estava à montante do rio.
(VERDADEIRA) – A produção de pelotas para a siderurgia é transportada por dutos até o terminal de Ubu.
(VERDADEIRA) – O Quadrilátero Ferrífero está situado em uma estrutura de escudos cristalinos cuja origem data do Proterozoico.
(FALSA) – Migrações pendulares são deslocamentos diários e, nesse caso, perante o desastre ambiental e a destruição da região, ocorreu um
deslocamento forçado.
Resposta da questão 02:
a) O desastre ambiental de Mariana trouxe vários impactos sociais, a perda de vidas humanas, a destruição de moradias e desemprego
associado aos prejuízos econômicos (agropecuária, mineração, turismo, comércio e serviços).
b) Entre os impactos geomorfológicos (formas de relevo) podemos mencionar o soterramento de grandes áreas como fundos de vale por
rejeitos de mineração (argila, areia e resíduos tóxicos). Outro impacto grave é o assoreamento do leito do rio Doce e alguns de seus
afluentes, que pode reduzir a capacidade de vazão fluvial e acentuar as enchentes no período chuvoso.
Resposta da questão 03: [D]
O desastre ambiental de Mariana provocou impactos ambientais, econômicos e sociais. Entre os impactos, a perda de vidas humanas, a
destruição de moradias, a remoção de população e prejuízos econômicos (agropecuária, pesca, turismo, comércio e serviços). Entre os
impactos ambientais, a destruição de Mata Atlântica ciliar, o assoreamento de rios, a poluição dos rios e as alterações nos ecossistemas
litorâneos.
Resposta da questão 04:
a) A importância econômica da região de Mariana, município que compõe o chamado “Quadrilátero Ferrífero”, se dá em razão da intensa
atividade de extração mineral, em especial o minério de ferro e manganês, que abastece tanto o mercado interno quanto o externo. Por
ser uma região histórica, sua importância se dá também pelo turismo.
b) Dentre as consequências do acidente em relação ao meio ambiente pode-se citar: o soterramento de centenas de nascentes, a
contaminação do solo e da água por resíduos, a morte de peixes e destruição da vegetação. Dentre as consequências do acidente em
relação ao impacto social, pode-se destacar: o elevado número de mortos e desabrigados, a destruição dos distritos e o deslocamento
da população.

