
 

 

CAMINHOS PARA SE PROMOVER A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL E A PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES  

DA FAUNA E FLORA BRASILEIRA 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de 

Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Receberá 

nota zero a redação que desrespeitar os direitos humanos; apresentar menos de sete linhas; 

fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo ou apresentar parte do 

texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma 

padrão da língua portuguesa sobre o tema CAMINHOS PARA SE PROMOVER A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL E A PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA FAUNA E FLORA BRASILEIRA , a 

presentando 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. 

TEXTO 1 

Preservação ambiental é a proteção da natureza, sem considerar a questão econômica ou de 

uso. A ideia da preservação é proteger o meio ambiente das ações do homem. Apesar de 

serem usadas como sinônimos, a preservação ambiental e a conservação ambiental são 

diferentes ideologias, já que a segunda trata do meio ambiente com a intenção de proteger, 

mas também de conviver e de usar racionalmente, sendo dessa corrente ideológica a origem 

de conceitos como desenvolvimento sustentável. 

 

IMPORTÂNCIA - Preservar o meio ambiente possui diversas motivações, o equilíbrio dos 

ecossistemas, a manutenção da fauna e da flora, que ainda não foram entendidas por 

completo, pode trazer à humanidade avanços em áreas como a farmácia ou mesmo em 

administração, vide a descoberta de substâncias na natureza e os aprendizados que as 

culturas animais trazem para a humanidade. Parte da manutenção da vida humana na Terra 

depende dessa preservação ambiental, é esse equilíbrio natural que, a cada vez que é 

rompido, pode causar danos catastróficos, como pragas em plantações. 

 

"A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância" - Gandhi 

Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/ 
biologia/preservacao-ambiental/11042  
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TEXTO 2 

Entende-se por política ambiental o conjunto de normas, leis e ações públicas visando à 

preservação do meio ambiente em um dado território. No Brasil, essa prática só veio a ser 

adotada a partir da década de 1930. As primeiras ações governamentais em prol da 

preservação ambiental no país pautaram-se na criação de parques nacionais, localizados em 

pontos onde ocorriam as expansões agrícolas e os consequentes processos de 

desmatamento. Destacou-se, nesse entremeio, a criação do Parque Nacional de Itatiaia (na 

divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro), do Parque de Iguaçu (entre o Paraná e a Argentina) e 

da Serra dos Órgãos (também no estado do Rio de Janeiro). Além disso, foi elaborado, em 

1934, o primeiro Código Florestal Brasileiro para regulamentar o uso da terra no sentido de 

preservar o meio natural. No entanto, graças ao processo de expansão industrial que se 

intensificou no país a partir da década de 1950  quando o objetivo era atrair indústrias 

estrangeiras e impulsionar o desenvolvimento econômico financeiro do país , as políticas 

ambientais foram deixadas de lado e, consequentemente, seus avanços estagnaram. 

 

Na década de 1960, algumas ações ainda foram realizadas, com destaque para a 

promulgação do Novo Código Florestal Brasileiro, que estabelecia alguns novos parâmetros, 

como a criação das APPs (Áreas de Proteção Permanente) e a responsabilização dos 

produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Nos anos seguintes, 

graças às pressões realizadas pelos movimentos ambientalistas, além da realização da 

Conferência de Estocolmo de 1972, o Brasil retomou o emprego de ações direcionadas a 

ampliar a política ambiental no país. A primeira grande atitude foi a criação, no ano de 1973, 

da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), cuja orientação girava em torno da 

preservação do meio ambiente e da manutenção dos recursos naturais no país. 

 

Na década de 1980, outros órgãos foram criados, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e um órgão voltado para a 

fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política ambiental no Brasil 

conheceu os seus maiores avanços quando foi elaborada aquela que é considerada uma das 

leis ambientais mais avançadas em todo o mundo. Tal referência deve-se, principalmente, ao 

fato de a legislação abarcar tanto os deveres dos cidadãos quanto das empresas, instituições 

e o próprio governo. A crítica, a partir de então, deixou de ser direcionada sobre a legislação, 

passando a questionar acerca de sua aplicação, uma vez que inúmeros crimes ambientais  

sobretudo aqueles cometidos por grandes empresas  geralmente acabam sem punição. Em 

2010, no entanto, houve uma nova polêmica envolvendo a política ambiental, com a 

elaboração de um Novo Código Florestal, que é considerado pelos grupos ambientalistas um 

retrocesso na legislação brasileira em relação ao meio ambiente. Entre os pontos polêmicos, 

está a redução das áreas das APPs e a anistia a crimes ambientais praticados por 

latifundiários. 

 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/politica-ambiental-no-brasil.htm  
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GEOGRAFIA - TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
https://www.youtube.com/watch?v=RxOCN8ghatE 

 
POLUIÇÃO AMBIENTAL - PROF. PAULO JUBILUT 

https://www.youtube.com/watch?v=utxzvj61WmI 
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