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Principais desastres ambientais do planeta 

 

Resumo 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Educação Ambiental, as catástrofes ou  desastres ambientais 

são “eventos adversos que transformam radicalmente ecossistemas locais com impactos diretos na 

sociedade”. Seja por um acidente ou mesmo por erro humano, esses acontecimentos deixam marcas 

significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode 

levar décadas ou séculos.  

Entre as principais causas dos desastres ambientais estão 

• crescimento desordenado das cidades e o desenvolvimento econômico de forma imediatista e mal 

planejada, juntamente com a falta de infraestrutura;  

• a crise econômica;  

• a falta de segurança contra os desastres;  

• as migrações descontroladas, com redução dos padrões de bem-estar social. 

Os desastres podem ser caracterizados por deslizamentos, enxurradas, vendavais, incêndios em instalações 

industriais e em edificações com grandes quantidades de usuários, abalos sísmicos, erupções vulcânicas e 

outros, que acontecem repentinamente. 

Os impactos ambientais só são tidos como desastres ambientais quando os seus danos e prejuízos são 

incalculáveis e de difícil restituição. Caso não possua danos ou ocorra em áreas não ocupadas o fenômeno é 

apenas um evento natural. 

Principais desastres ambientais pelo mundo: 

• Bombas de Hiroshima e Nagasaki (1945)  

• Doença de Minamata (1954): numa ilha localizada no sudoeste do Japão, os animais começaram a 

apresentar comportamentos estranhos. Em 1956, humanos passaram a ter as mesmas reações: 

convulsões e perda ou descontrole das funções motoras. Após estudos, verificou-se que a doença 

estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, infectando 

também peixes e mariscos. 

• Nuvem de Dioxina (1976): na cidade de Seveso, na Itália, após explosão em uma fábrica de produtos 

químicos, foi lançada ao ar uma espécie de nuvem composta de dioxina (subproduto industrial gerado 

em certos processos químicos, como na produção de cloro e inseticida, bem como na incineração de 

lixo), que permaneceu estacionada sobre a cidade. Os primeiros impactos foram observados nos 

animais, que começaram a morrer gradativamente. Já os humanos passaram a apresentar feridas na 

pele, desfiguração, náuseas e visão turva, dentre outros sintomas. 

• Three Mile Island (1979): conhecido como “Pesadelo Nuclear”, esse desastre ocorreu quando o reator 

de uma usina nuclear da Pensilvânia passou por uma falha mecânica, aliada a erro humano. Foram 

lançados gases radioativos em um raio de 16 quilômetros.  

• Vazamento em Bhopal (1984): um vazamento em uma fábrica de agrotóxicos despejou no ar da 

cidade de Bhopal, na Índia, mais de 40 toneladas de gases tóxicos.  
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• Explosão de Chernobyl (1986): o acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl, resultado de 

falha humana, pois os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de 

segurança. A explosão lançou material radioativo e o vento levou-o para o oeste e norte de Pripyat, e 

a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente, foram identificados altos níveis de radiação em 

locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, 

Estados Unidos e Canadá. 

 
Explosão em Chernobyl (Disponível em: https://www.nydailynews.com/news/world/ny-russian-television-version-chernobyl-series-

cia-20190609-c6krbz65yzf7llib4grkakrhqy-story.html) 

• Navio Exxon Valdez (1989 ): o petroleiro colidiu com rochas submersas na costa do Alasca e iniciou 

um derramamento sem precedentes (cerca de 40 milhões de litros de petróleo), contaminando mais 

de dois mil quilômetros de praias e causando a morte de cem mil aves.  

• Usina Nuclear de Tokaimura (1999): no nordeste de Tóquio, houve um acidente em uma usina de 

processamento de urânio. Centenas de operários ficaram expostos à radiação e tiveram, além de 

náuseas, o rosto, as mãos e outras partes do corpo queimados. 

• Navio Prestige (2002): o petroleiro grego naufragou na costa da Espanha, e despejou mais de dez 

milhões de litros de óleo no litoral da Galícia, contaminando 700 praias e matando mais de 20 mil 

aves. 

 

Principais desastres ambientais no Brasil: 

• Vale da Morte (1980): Indústrias da cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos 

por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com 

deformidades físicas, sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo 

chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. 

• Vila Socó (1984): uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina 

nos arredores dessa vila, localizada também em Cubatão (SP). Após o vazamento, um incêndio 

destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase cem mortos. 

• Césio 137  (1987): um grave caso de exposição ao material radioativo Césio 137 ocorreu em Goiânia 

(GO). Dois catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo 

hospital, e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. O material foi levado a outros 

pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar, e causando a morte de pelo menos quatro 

pessoas. 

• Vazamento de óleo na Baía de Guanabara (2000).  

• Vazamento de barragem em Cataguases (2003). 
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• Rompimento de barragem em Miraí (2007) 

• Rompimento da barragem de Mariana (2015): provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 

dez metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos.  

• Rompimento da barragem de Brumadinho (2019): provocou a liberação de uma onda de lama, a 

barragem  apresentava um volume de 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Causou (até o 

momento) a morte de 110 pessoas, além de diveras espécies de animais e plantas aquáticas. Os 

rejeitos da mineração atingiram o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco. 

 
Rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 (Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-

gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-

na-grande-bh.ghtml) 

 

 

  



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. "Desde 1930 - lemos em Toxic Terror, publicação da Third World Network - que a Chisso Corporation, 

empresa fabricante de produtos químicos, lançava resíduos de seu processo industrial, contendo 

mercúrio, no rio Minamata e na baía de Minamata, Japão. Vinte anos depois, em 1950, mudanças 

inexplicáveis começaram a ser observadas no rio e na baía - peixes flutuavam na superfície, moluscos 

e plantas aquáticas morriam. Pássaros em pleno vôo começaram a cair no mar. Já em 1953, gatos, 

cães e porcos enlouqueciam e morriam. Em 1956, uma menina de cinco anos chegou ao hospital com 

sintomas de danos cerebrais. Pouco mais de um mês, cinco outros moradores da mesma aldeia foram 

internados com os mesmos sintomas. Era a doença de Minamata, que até o fim desse ano fez 52 

vítimas conhecidas." 
(Revista Ecologia e Meio Ambiente, ano I, nº 1, 1991, p.35) 

a) Por que, inicialmente, uma análise de água não poderia ter detectado a presença do mercúrio antes 

de causar danos ao ecossistema? 

b) Havendo suspeita de lançamento dessa substância em determinado ecossistema, de que modo 

poderíamos avaliar os níveis reais de contaminação? 

 

2. Com freqüência, ouvimos em noticiários de televisão que determinada reserva florestal está em 

chamas e que o incêndio é incontrolável. Geralmente, grandes extensões da reserva são danificadas, 

numerosos indivíduos de espécies vegetais e animais morrem, sendo que algumas espécies correm 

perigo de extinção. Além desses efeitos imediatos, indique um problema a médio ou a longo prazo 

decorrente das queimadas e analise suas consequências. 

 

 

3. Quando se derruba a cobertura vegetal de uma floresta tropical para plantar em seu lugar culturas 

anuais, o solo mantém sua fertilidade natural por poucos anos. Como se pode explicar esse fato? 

 

 

4. Em novembro de 2015 ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país: O acidente em 

Mariana (MG). Sobre esse acidente, marque a alternativa correta: 

a) O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de petróleo no 

mar, o que causou a morte de várias espécies. 

b) O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no local sem 

a devida proteção. 

c) O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse local, o 

que causou a morte de várias espécies. 

d) O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos de 

mineração. 

e) O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear no local. 
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5. As comunidades urbanas, as indústrias e as atividades agrícolas produzem grandes quantidades de 

esgoto e resíduos químicos. Esses resíduos, quando lançados sem tratamento nos ambientes 

aquáticos, provocam a poluição. Os microrganismos purificam a água através de processos naturais 

de reciclagem da matéria orgânica, conseguindo degradar os compostos naturais. Entretanto, a 

biodegradação pode não ocorrer com a rapidez necessária, e os ambientes aquáticos tornam-se 

anaeróbios (reduzido teor de oxigênio dissolvido), passando a exalar cheiro desagradável, com 

formação de gás sulfídrico e de outros produtos da atividade microbiana. Quando isso acontece, a 

fauna, a flora e a microbiota desses ambientes são afetadas, podendo resultar na mortandade de peixes. 

Assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) O tratamento de esgotos e de efluentes é fundamental para reduzir a poluição aquática que 

provoca um desequilíbrio ecológico, por afetar as cadeias alimentares contidas nesse tipo de 

ambiente. 

b) A remoção da matéria orgânica da água contaminada é realizada exclusivamente por organismos 

aeróbios que provocam eutrofização. 

c) Os microrganismos desempenham um papel importante nos processos de purificação da água, 

seja no ambiente natural, seja através de processos otimizados pelo homem, como estações de 

tratamento de esgoto. 

d) Dependendo do uso da água, o controle de qualidade é realizado estabelecendo-se os limites 

mínimos e máximos aceitáveis para as características físicas, químicas e microbiológicas da água. 

 

6. Uma das formas de poluição do mar é o derramamento de petróleo que afeta consideravelmente os 

seres vivos das áreas atingidas. Uma camada de óleo sobrenadante de 1 cm de espessura é suficiente 

para reduzir a capacidade de penetração da luz na água, além de dificultar a oxigenação da água e 

impregnar as penas das aves marinhas que não conseguem voar e nem termorregular. Afeta também 

as estruturas de filtragem de ostras e de mariscos.  
Adaptado de Paulino, Biologia: genética, evolução e ecologia. Volume 3, 2008. 

Diante dessa situação, as consequências acarretadas aos seres vivos atingidos por esse tipo de 

acidente são: 

I. O processo fotossintético das algas fica comprometido. 

II. As formas aquáticas de vida aeróbica morrem por asfixia. 

III. As aves morrem de frio porque as penas perdem a impermeabilidade. 

IV. As brânquias das ostras e mariscos, órgãos responsáveis pela filtração dos alimentos, são 

obstruídas. 

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é: 

a) I e III 

b) II e III 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

e) I, II, III e IV 
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7. Recentemente, constatou-se um novo efeito desastroso do excesso de gás carbônico: os mares estão 

ficando mais ácidos. As alterações no pH marítimo levam à redução do plâncton, e ameaçam aniquilar 

os recifes de corais.  
Veja, 21.06.2006. 

Estabeleça relações entre a destruição do plâncton e a ameaça à vida de animais marinhos e terrestres. 

 

 

8. O acidente em Mariana foi considerado um dos maiores desastres ambientais da nossa história. 

Segundo alguns estudiosos, serão necessários mais de 10 anos para recuperar os danos causados, 

por exemplo, ao rio Doce. Sobre o tema, marque o item correto: 

a) O rio Doce foi afetado apenas em sua fauna, uma vez que apenas peixes morreram em decorrência 

do desastre. 

b) A oxigenação da água do rio Doce não foi alterada, uma vez que a grande quantidade de lama 

sedimentou-se logo após o acidente. 

c) A recuperação do rio Doce depende, principalmente, da recuperação da oxigenação da água, pois 

só assim organismos poderão voltar ao rio. 

d) A destruição de algas e plantas aquáticas presentes no rio Doce não afeta a vida aquática e, 

portanto, o foco da recuperação deve ser o restabelecimento dos peixes no local. 

e) O rio Doce, após o acidente, morreu completamente, não havendo a menor chance de recuperação 

daquelas águas. 
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Gabarito 

 

1.  

a) Porque a concentração inicial de mercúrio na água deveria ser muito baixa. 

b) Poderíamos analisar a concentração dessa substância nos organismos situados nos últimos níveis 

tróficos, onde a concentração de não-biodegradáveis tende a se acumular com o tempo. 

 

2. As queimadas provocam a destruição da vegetação, deixando o solo nu e desprotegido. Sem a proteção 

da cobertura vegetal, o solo, sob a ação de fortes chuvas, sofrerá erosão e perda de nutrientes, tornando-

se pobre e estéril. 

 

3. O solo fica mais exposto à erosão, uma vez que a monocultura não o protege tão bem como a 

vegetação natural. Além disso, suas raízes, mais superficiais, não absorvem os sais minerais das 

camadas profundas do solo e não há a reposição da matéria orgânica no solo para a reciclagem. 

 

4. D 

O acidente em Mariana, ocorrido em 2015, refere-se ao rompimento de uma barragem de rejeitos de 

mineração da empresa Samarco. 

 

5. B 

A eutrofização ocorre divido a grande quantidade de matéria orgânica despejada na água. Com muitos 

nutrientes disponíveis, algas, cianobactérias e bactérias aeróbicas se reproduzem e o aumento excessivo 

desses seres forma uma camada que impede a luz solar de passar, o que afeta o processo de 

fotossíntese realizado por algas e plantas aquáticas, causando a morte de muitos organismos e, 

consequentemente, diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água, aumentando a população 

de bactérias anaeróbicas. 

 

6. C 

A eclosão dos ovos não ocorre necessariamente quando há poluição química nos ecossistemas. Os ovos 

se desenvolvem quando existem recursos alimentares e condições adequadas. 

 

7. Os organismos do plâncton — fitoplâncton e zooplâncton — constituem os primeiros elos das teias 

alimentares aquáticas; seu desaparecimento afeta todas as comunidades aquáticas e terrestres deles 

dependentes, tanto em termos de matéria orgânica quanto de disponibilidade de oxigênio 

 

8. C 

Para que o rio Doce seja recuperado, deve-se restabelecer a oxigenação da água para que os organismos 

aquáticos consigam respirar. Essa oxigenação ocorrerá após a deposição dos sedimentos. 

 


