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Produza a introdução sobre o tema 
a seguir. 

Se estiver completamente seguro 
de que sua introdução está 

completa - e desejar -, faça a 
redação toda.



PROPOSTA DE REDAÇÃO 
  
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A 
desvalorização do patrimônio ambiental brasileiro, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 
 



Minha fala:  
O conjunto de bens naturais de um país é um conjunto que prove valor 
econômico, ecológico, cultural, paisagístico e social por isso pode ser 
considerado como seu patrimônio ambiental. Esse patrimônio deve ser 
protegido e conservado por todos através de atitudes de vida e consumo mais 
conscientes. 

Organizações civis como Ongs e figuras 
públicas como Greta são fundamentais 

no processo  
Políticas de Proteção da população nativa 

como índios e quilombolas 





Texto I 
  
Você sabe o que é patrimônio ambiental? 
  
Os patrimônios ambientais, também chamados de patrimônios naturais, são áreas escolhidas por conta de suas 
características estéticas ou científicas figurarem como prioritárias em processos de preservação para as gerações 
futuras. 
  
Órgãos nacionais e internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), escolhem estes locais e, ao 
destacarem a sua importância, buscam desenvolver medidas para que essas áreas não sofram ações destrutivas. 
  
Considerar uma área ou formação natural como patrimônio equivale dizer que ela é importante e pertence a todos, 
por isso precisa ser tratada com extremo cuidado para que perdure no tempo. Um processo que em sua essência é 
muito parecido com a preservação do patrimônio histórico e cultural. 
  
Áreas de grande biodiversidade acabam sendo beneficiadas ao serem consideradas patrimônios naturais, 
principalmente se estão na lista de Patrimônios Naturais da Unesco, órgão das Nações Unidas para a educação, 
ciência e cultura. 
  
Disponível em: https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/voce-sabe-o-que-e-patrimonio-ambiental/

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/voce-sabe-o-que-e-patrimonio-ambiental/


Texto II 
  
Brasil tem vários Patrimônios Naturais da Humanidade 
Selo dado pela Unesco destaca importância ambiental dos lugares. 
  
O Brasil tem belezas naturais reconhecidas mundialmente como Patrimônios Naturais da Humanidade. 
O selo é dado pela Unesco, organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, e 
valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade da sua preservação. 
  
São 7 áreas que ostentam o título no Brasil: Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, Anavilhanas, 
Pantanal, Áreas Protegidas do Cerrado (Chapada dos Veadeiros e das Emas), Mata Atlântica do Sudeste 
e Parque Nacional de Monte Pascoal. 
  
Disponível em: https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/descubra-o-brasil/noticia/2019/02/01/brasil-tem-
varios-patrimonios-naturais-da-humanidade.ghtml

https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/descubra-o-brasil/noticia/2019/02/01/brasil-tem-varios-patrimonios-naturais-da-humanidade.ghtml
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/descubra-o-brasil/noticia/2019/02/01/brasil-tem-varios-patrimonios-naturais-da-humanidade.ghtml
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/descubra-o-brasil/noticia/2019/02/01/brasil-tem-varios-patrimonios-naturais-da-humanidade.ghtml


Texto III 
Desvalorizar o meio ambiente é um risco para todo brasileiro 
Patrimônio e direito de toda a sociedade, cabe a ela não abrir mão de seu capital natural. 
  
O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo e belas paisagens naturais que atraem anualmente milhares 
de turistas. O futuro e o desenvolvimento do País também dependem da boa gestão do seu capital natural. 
Aqui está a maior área de floresta tropical contínua do planeta, que ajuda a regular o clima, produzir água, 
estocar carbono nas árvores, manter solos férteis para a agricultura, reduzir o risco de desastres naturais, entre 
tantos outros serviços. 
A economia brasileira, hoje em grande medida conectada aos mercados globais, depende do equilíbrio entre 
produção e proteção ambiental para prosperar. Retrocessos na agenda ambiental do País podem representar 
riscos enormes à reputação das empresas e produtores brasileiros, colocando o Brasil na contramão do 
movimento global de transição para a economia de baixa carbono. 
  
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e seus órgãos têm papel central na implementação das políticas 
ambientais, que não se resumem àquelas afetas ao setor agropecuário, englobando, entre outros, a 
preservação dos biomas brasileiros, a proteção da biodiversidade e o combate à biopirataria, o combate ao 
desmatamento ilegal e outros crimes ambientais. Além disso, define e efetiva áreas protegidas, controla os 
variados tipos de poluição e de resíduos sólidos, gerencia os recursos hídricos, analisa a sustentabilidade de 
empreendimentos de impacto ambiental e combate as mudanças climáticas. 
  
Disponível em: https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/desvalorizar-meio-ambiente-risco-brasileiro/



TEXTO IV 
  
Mineração em Minas Gerais: um cenário de desenvolvimento e impactos 
A mineração é responsável pelos mais graves desastres ambientais em Minas, ao mesmo tempo em que gera parte 
substancial das riquezas de mais 50% dos municípios 
  
Há também outra particularidade na região: uma concentração expressiva das minas, potencializando os impactos em 
um contexto geográfico específico. Esse contexto requer um olhar integrado tanto em termos econômicos como o da 
sua segurança estrutural. 
  
A forte demanda das últimas décadas do minério resultou no aumento da escala de produção, além de grandes pressões 
nas unidades industriais existentes e nas barragens de contenção de rejeitos, algumas delas de métodos construtivos 
muito questionados recentemente. 
 



TEXTO IV (continuação) 
  
Uma das consequências desse ciclo de superprodução do minério e a pressão sobre as barragens foram os tristes 
acidentes de Mariana (05/11/2015) e de Brumadinho (25/01/2019). O rompimento das barragens de rejeitos do Fundão 
(Samarco) e do Córrego do Feijão (Vale S.A), respectivamente, ceifaram a vida de centenas de pessoas. O rompimento 
da mina do Córrego do Feijão é considerado o maior desastre em número de vidas humanas promovido por uma 
barragem na história do Brasil e do mundo. 
  
Além das vidas perdidas, os desastres afetaram a vida de comunidades inteiras, como as ribeirinhas, as indígenas e a 
de produtores agropecuários, que dependem dos cursos d’água. A partir daí, foram escancarados os riscos e falhas do 
atual modelo de exploração mineral e a fragilidade do sistema de fiscalização em curso. Os danos socioambientais 
repercutiram mundialmente. 
  
Disponível em: https://www.em.com.br/app/colunistas/sueli-vasconcelos/2022/01/08/noticia-sueli-
vasconcelos,1336332/mineracao-em-minas-gerais-um-cenario-de-desenvolvimento-e-impactos.shtml

https://www.em.com.br/app/colunistas/sueli-vasconcelos/2022/01/08/noticia-sueli-vasconcelos,1336332/mineracao-em-minas-gerais-um-cenario-de-desenvolvimento-e-impactos.shtml
https://www.em.com.br/app/colunistas/sueli-vasconcelos/2022/01/08/noticia-sueli-vasconcelos,1336332/mineracao-em-minas-gerais-um-cenario-de-desenvolvimento-e-impactos.shtml


Bônus 



INTRODUÇÃO 
  
O Brasil é um dos países que possui uma das maiores biodiversidades naturais do planeta. 
Apesar disso, é notável que o patrimônio ambiental não é preservado e desastres, como os de 
Brumadinho e Mariana, acontecidos em Minas Gerais, continuam a acontecer. Isso ocorre 
devido, principalmente, à falta de fiscalização governamental (tese 1) e à ausência de 
conscientização da população (tese 2). 
 



Bônus 



DOCs 
  
• O amanhã é hoje (2018) – documentário de Thais Lazzeri 
• Nosso planeta (2019) – documentário da Netflix 
• Wall-e (2008) – Filme da Disney


