
Rompimento da Barragem de Fundão 
 

“O rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento           
Rodrigues, a 35 km do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais,             
ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015.Rompeu-se uma barragem de rejeitos             
de mineração controlada pela Samarco Mineração S.A., um empreendimento         
conjunto das maiores empresas de mineração do mundo 

O rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que            
causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo             
envolvendo barragens de rejeitos (...) A lama chegou ao rio Doce, cuja bacia             
hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo,            
muitos dos quais abastecem sua população com a água do rio 

Ambientalistas acreditavam ser incerta a possibilidade de se recuperar o rio.           
Segundo o biólogo e ecólogo André Ruschi, que atua na Estação Biologia Marinha             
Augusto Ruschi, no distrito de Santa Cruz, município de Aracruz, no Espírito Santo,             
os rejeitos só começarão a ser eliminados do mar em cem anos, no mínimo.”* 

*Fonte: Wkipedia. Disponpivel em https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana  Acesso em 
21/01/2019 

 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ou Objetivos        

Globais para o Desenvolvimento Sustentável) são uma coleção de 17 metas           
globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os ODS são parte            
da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: "Transformando o           
nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", que depois foi            
encurtado para Agenda 2030.”* Veja os objetivos relacionados com a aula: 

● “Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a        
industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

● Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os          
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

● Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de           
consumo sustentáveis. 

● Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e             
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

● Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos           
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a          
desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da             
biodiversidade”* 

*Fonte: Wikipedia. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel  Acesso em 
21/01/2019 
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