
 
 

 

CONSEQUÊNCIAS DOS DESASTRES ECOLÓGICOS NO BRASIL 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
A redação que apresentar cópia dos textos desta proposta de redação 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. 
 

TEXTO 1 
Nós, seres humanos, sempre fizemos grandes mudanças no ambiente para garantir o 
máximo de aproveitamento dos recursos que o meio oferece. Além disso, modificamos o 
ambiente como uma forma de melhorar a nossa qualidade de vida, construindo casas e 
estradas, por exemplo. Entretanto, algumas vezes, os impactos negativos que nosso avanço 
causa são irreversíveis. Durante toda a nossa história, vários acidentes graves marcaram o 
meio ambiente de forma negativa. Diversos desses acidentes provocaram a morte de várias 
pessoas e de outros seres vivos, além de afetar o ar, os ambientes aquáticos e o solo. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sete-desastres-ecologicos-
causados-pelo-homem-no-mundo.htm  

TEXTO 2 
Não há como negar que nos últimos anos a degradação do meio ambiente está se elevando e, por isso, discutir esse assunto tem sido algo 
realmente muito importante. 
 
De maneira geral, impacto ambiental consiste em todo e qualquer tipo de alteração que seja significativa para o meio ambiente em si, 
podendo ser provocada por meio de uma ação humana ou por fenômenos de caráter natural. Esses impactos podem ser considerados 
adversos ou até mesmo positivos. 
Disponível em: https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/16/desastres-ambientais/ 

TEXTO 3 
Na história da evolução das leis ambientais no mundo, o Brasil ganha um papel de destaque: poucos países têm uma legislação tão ampla 
quanto a brasileira. Já em 1988, a Constituição dedicava um capítulo todo ao meio ambiente, dando ao poder público a tarefa de garantir a 
preservação para as gerações atual e futuras. 
 
 Embora reconheça esse feito do Brasil, um estudo global lançado nesta quinta-feira (24/01) pelas Nações Unidas chama também atenção 
para falhas na aplicação da legislação. "A implementação das leis ainda é fraca", diz Carl Bruch, um dos autores do Relatório sobre o Estado 
do Direito Ambiental, da ONU Meio Ambiente. 
 
Entre os sinais mais alarmantes da falta de rigor no cumprimento das leis ambientais no país, Bruch ressalta o número de assassinatos de 
ativistas. De 2000 a 2015, o relatório aponta que 527 ambientalistas foram mortos no Brasil. Honduras e Filipinas são os próximos do 
ranking, com 129 e 115 assassinatos, respectivamente. 
Disponível em: https://www.msn.com/pt-br/noticias/meio-ambiente/brasil-falha-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-de-leis-
ambientais-diz-onu/ar-BBSGbAZ 
 

 
 

OS MAIORES DESASTRES AMBIENTAIS NA HISTÓRIA DO BRASIL - NERD SHOW 
https://www.youtube.com/watch?v=S-v7vkAq-Tw 
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