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Sociedade de Risco
Novas Tecnologias Geradoras de Riscos

• Globais 
• Transgeracionais
• Difusos

Dificuldade de identificar os autores e as vítimas

Toda decisão gera riscos (operar uma empresa, 

desmatar, conceder uma licença)

Quais riscos ambientais são aceitáveis? 

Os riscos são reversíveis ou irreversíveis?



Acidentes históricos
Bhopal (Índia) - 1984

• Vazamento de 41 mil toneladas de gases letais usados em 
pesticidas produzidos pela empresa americana Union 
Carbide

• Pior desastre industrial ocorrido até hoje, com mais de 500 
mil pessoas, a sua maioria trabalhadores, foram expostas 
aos gases

• A Union Carbide negou-se a fornecer informações 
detalhadas sobre a natureza dos contaminantes e, como 
conseqüência, os médicos não tiveram condições de tratar 
adequadamente os indivíduos expostos

• 3,5 mil mortes nos primeiros 3 dias, mais 10mil após



 Bhopal (Índia) - 1984



 Bhopal (Índia) - 1984

• Cerca de 150 mil pessoas ainda sofrem com os efeitos do 
acidente e aproximadamente 50 mil estão incapacitadas 
para o trabalho devido a problemas de saúde



 Bhopal (Índia) - 1984

• Somente em 2010, executivos da Union Carbide foram 
condenados a 2 anos de prisão e multa de 2,1 mil dólares



Petrobras (Baía de Guanabara) - 2000
• Vazamento 1,3 milhão de litros de óleo combustível. A 

mancha se espalhou por 40km².



Petrobras (Baía de Guanabara) - 2000



• Na época, a Petrobras pagou multa de R$ 35 milhões ao Ibama e 
destinou outros R$ 15 milhões para a revitalização da baía

Petrobras (Baía de Guanabara) - 2000



Acidente no Golfo do México - 2010
• 108 dias de vazamento da empresa americana BP - pior 

acidente da história em oceanos



• Profundidade dos poços: 1.500 metros 

• 800 milhões de litros de petróleo vazados, 2.200 praias 
interditadas

Acidente no Golfo do México - 2010



• Apenas 128 mil litros de óleo foram recuperados

• Milhares de animais mortos, prejuízos à indústria pesqueira, 
ao turismo, à natureza e à empresa

Acidente no Golfo do México - 2010



• Poços da Bacia de Campos são de 2.000 metros

• Pré-sal do Brasil está a até 7.000 metros de 
profundidade

• Não há tecnologia para emergências em poços 
profundos



Nigéria: 50 anos de vazamentos
• Delta do Níger, África Ocidental.

• 2 bilhões de litros de Petróleo já vazaram, o equivalente a 
546 milhões de galões - quase 11 milhões de galões por 
ano (de acordo com relatório produzido em 2006). 

Não há mais peixes, 
mangues, 
florestas 

ou plantações



Acidente nuclear de Fukushima – 2011
• Lançamentos de materiais radioativos no ambiente, em 

consequência dos danos causados por abalo sísmico e tsunami



Acidente nuclear de Fukushima – 2011

• De acordo com o Japão Times, o acidente nuclear 
emitiu 14 mil vezes mais radiação do que a Bomba 
de Hiroshima e deslocou 270 mil pessoas das suas 
casas.



Energia Limpa e Mudanças Climáticas
Brasil

O potencial de 
geração de energia 
eólica brasileiro é 
de 143 mil MW.

Energia Eólica 
equivale a 4% do 
total da energia 
produzida no Brasil 
(a geração por 
hidrelétricas 
ultrapassa os 80%). 



Energia Limpa e Mudanças Climáticas

Alemanha

• Altos Investimentos 
em energias limpas

• 300 mil empregos 
no país

• 82% da produção é 
exportada

• Até 2020, terá 47% 
da energia oriunda de 
fontes renováveis

• Até 2050, 100%



Energia Solar

Energia 
Solar é a 
que mais 
cresce no 
mundo



Energia Solar

Parque solar fotovoltaico na Ucrânia



Mineração
Atividade de alto risco: o resgate é exceção!!!
2010 - Chile : 28 resgatados, 35 mortes

2010 - Colômbia: 2 soterrados  - Equador: 4 soterrados        
- China: 31 mortes



Atividades de Alto Risco
Aterros/lixões desativados

• Shopping Osasco/SP, 1996 : 42 mortes, 300 feridos

Motivo: gás acumulado entre o solo e o piso



Atividades de Alto Risco

Postos de Combustíveis

Ocupação de áreas contaminadas
• SP – 1.822 áreas mapeadas

• Alemanha – 8.000 áreas

80% da poluição dos 
oceanos tem origem 

nas cidades.



Catástrofe no Rio dos Sinos, 2006

Efeito Cumulativo



Mudanças Climáticas



Elevação do nível do mar na 
praia da Boa Viagem, Recife 

Nível do mar em 1950 

Nível do mar em 2100 

Fonte:  Revista Veja, maio 2004 

Necessidade de projeções de elevação do 
nível no mar de uma forma mais  
quantitativa, com estimativas da incerteza



Resíduos Eletrônicos



Resíduos Eletrônicos

Resolução do COMAM - 2006 

Logística reversa de resíduos perigosos
(pilhas, baterias, lâmpadas, etc.)

Iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre



Resíduos da Construção Civil



Ocupações desordenadas em APP’s



Morro do Bumba, Niterói/RJ, 2010
267 mortos, somente 48 corpos encontrados, 5 mil desabrigados



Tragédia em Petrópolis, 2013: 31 mortos

“Não temos terremoto, mas temos chuva”, diz Cabral 
(Fonte: UOL, 18/03/2013)



Preservação da Mata Atlântica

Um ha de Mata 
Atlântica gera 1.328.600 

litros de água por ano

Reserva Legal em Cruz Alta

70% de 
toda água consumida 

no Brasil vem da 
Mata Atlântica



Rua Gonçalo de Carvalho – Porto Alegre



Impermeabilização do solo = alagamentos e alteração do clima



Pavimentação com área permeável







Má gestão dos resíduos



Sem plano de manejo



Com plano de manejo



Com plano de manejo



Impactos no solo



• Desde 1970, perdeu-se R$70 bilhões com a 
quebra das lavouras de soja e milho no RS.

• Além de não reter água, solos desprotegidos 
perdem fertilidade e causam erosões. 

• As voçorocas causam perdas de até 30% da 
produção.



Captação da água da chuva em áreas urbanas e rurais



Crise da água



Crise da água



Terceira Perimetral 2004 Terceira Perimetral 2007

Porto Alegre 



Terceira Perimetral 2010 Terceira Perimetral 2020

Porto Alegre



2014



Agrotóxicos

Folha de SP, 22/03/2010 – Ações da ANVISA

 Produtos mal formulados, usados incorretamente, fórmulas 

alteradas e classificações adulteradas (de alta para baixa 

toxidade)

 Em 2007, 3.306 pessoas foram intoxicadas por acidente de 

trabalho no uso de agrotóxicos (23 morreram)

 Produtos proibidos na União Européia ainda são usados no 

Brasil

CNA = Alega que o veto às substâncias aumenta o custo da 

produção.

Brasil se reafirma como maior consumidor mundial de agrotóxicos 

Na safra de 2008/2009, o Brasil atingiu a marca de maior 
consumidor mundial de venenos agrícolas.



“Devastamos mais da metade de nosso 
País pensando que era preciso deixar 
a natureza para entrar na história: 
mas eis que esta última, com sua 
costumeira predileção pela ironia, 
exige-nos agora como passaporte 
justamente a natureza.”

Eduardo Viveiros de Castro, Antropólogo

Instituto Socioambiental



Pôr do sol no Guaíba

Obrigado!
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