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SÉRIE9ª9ª9ª
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Muitos de nós estamos habituados a ouvir desde os primeiros 

anos escolares sobre a importância de se preservar o meio am-

biente, fonte de praticamente todos os recursos que tornam nossa 

existência possível. No entanto, indicadores e pesquisas mundiais 

apontam que, há tempos, muitas ações humanas seguem na con-

tramão desse ensinamento. Considerando nossos comportamentos 

cotidianos, será que damos o devido valor a esse assunto? 

Leia os textos a seguir.  

TEXTO 1 

ONU alerta que a humanidade precisará 

consumir menos carne: entenda

Relatório do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas sugere dietas com produtos 

a base de plantas ou de origem sustentável para 

diminuir os impactos climáticos

Foi publicado nesta quinta-feira (08 de agosto) um relatório 

das Nações Unidas referente ao Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC). Como forma de mitigar e se adaptar 

ao aquecimento global, o documento apoia a redução do consumo 

de carne por meio de dietas com base em plantas e produtos de 

origem animal com fontes sustentáveis.

“Nós não queremos dizer às pessoas o que elas devem comer”, 

afirmou o ecologista Hans-Otto Pörtner, que é copresidente de um 

grupo do IPCC. “Mas seria de fato benéfico, tanto para o clima 

quanto para a saúde humana, se as pessoas de muitos países ricos 

consumissem menos carne, e se as políticas locais tivessem incenti-

vos para esse efeito.”

O relatório se baseou em um trabalho de dois anos, no qual 

participaram voluntariamente 103 peritos de 52 países. Antes de ser 

lançado, o documento foi discutido com governos em Genebra, na 

Suíça, em agosto.

Em média, cada boi ou vaca produz de 250 a 500 litros de meta-

no por dia – só no Brasil, o rebanho está estimado em 218 milhões de 

cabeças de gado, de acordo com números do IBGE. O metano tem 

potencial poluente 25 vezes superior ao gás carbônico. O bilionário 

volume tóxico é somado à derrubada de vegetação nativa para a 

abertura de pastos, que diminuem o número de árvores responsá-

veis por sequestrar o gás carbônico durante o processo da fotossín-

tese e consequentemente aumentar a quantidade de poluentes na 

atmosfera. 

A expansão territorial para as atividades da pecuária, aliás, 

não se restringe à destinação de espaços para os animais viverem: 

relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO-ONU) indica que metade dos grãos produzidos no 

SUSTENTABILIDADE: E EU COM ISSO?

planeta é utilizada para os 70 bilhões de animais criados para a 

alimentação humana.

O IPCC ainda incluiu a necessidade de realizar mudanças no 

uso do solo para limitar o aquecimento global em uma temperatura 

abaixo de 2 °C – meta prevista pelo Acordo de Paris, em 2015. Só a 

agricultura e a silvicultura (cultivo de florestas para atender ao mer-

cado) representam 23% das emissões humanas de gases do efeito 

estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

A publicação alerta também para a necessidade de proteção de 

florestas tropicais úmidas como as da Amazônia e mostra como as 

mudanças climáticas podem causar a degradação do solo no mun-

do, prejudicando a produção de alimentos. Segundo o relatório, um 

quarto da área da Terra já tem o solo degradado.

Cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas de deserti-

ficação, zonas que são mais vulneráveis às mudanças climáticas e 

a eventos extremos, incluindo secas, ondas de calor e tempestades 

de poeira.

“As escolhas que fazemos sobre a gestão sustentável do solo 

podem ajudar a reduzir e, em alguns casos, a reverter esses impac-

tos adversos”, afirma Kiyoto Tanabe, copresidente da Força-Tarefa 

sobre Inventários Nacionais de Gases do Efeito Estufa.

“ONU alerta que a humanidade precisará consumir menos carne: entenda”. 

Revista Galileu, 8 ago. 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.

globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/08/onu-alerta-que-

humanidade-precisara-consumir-menos-carne-entenda.html>. 

Acesso em: 3 fev. 2020.

TEXTO 2 

Poluição intensa sufoca 29 milhões em 

Nova Délhi

Os 29 milhões de habitantes de Nova Délhi enfrentam uma 

intensa nuvem de poluição, uma emergência de saúde que levou 

ao fechamento de escolas, à interrupção do trânsito e à paralisação 

de obras. O nível de partículas prejudiciais à saúde está 25 vezes 

acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS).

De acordo com o Greenpeace e a AirVisual, que monitora a 

qualidade do ar em várias cidades, Nova Délhi é a cidade mais po-

luída do mundo. Um relatório recente publicado pelas duas ONGs 

indica que 7 das 10 cidades com pior qualidade do ar do planeta 

estão na Índia.

De acordo com a OMS, a exposição a essas toxinas aumenta 

o risco de infecções respiratórias agudas, assim como doenças car-

díacas, pulmonares crônicas e câncer de pulmão. Autoridades de 

saúde já relataram um aumento de pacientes com problemas respi-

ratórios – embora não tenham divulgado números. O ministro-chefe 

de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, comparou a região a uma “câmara 
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de gás”. “Há fumaça por todos os lados e as pessoas, incluindo 

jovens, crianças e idosos, têm dificuldades para respirar”, afirmou. 

“Os olhos ardem. Nova Délhi se tornou uma câmara de gás.”

Uma neblina poluente envolve a capital da Índia a cada inver-

no, provocada pelos gases dos 8,8 milhões de veículos, emissões 

industriais e fumaça de queimadas agrícolas nos Estados vizinhos. 

No entanto, a crise atual é mais grave. 

O governo de Kejriwal proibiu a circulação de metade dos car-

ros particulares na tentativa de amenizar o problema que, em 2017, 

matou cerca de 1,24 milhão de pessoas na Índia. “Para seu bem, 

para a saúde de seus filhos e para a respiração de suas famílias, por 

favor, respeite o plano (de rodízio). Compartilhe o carro”, afirmou o 

ministro no Twitter. 

[...]

Especialistas alertam que o governo indiano deve ir além de 

medidas paliativas de curto prazo e abordar as principais causas 

da contaminação para melhorar a qualidade do ar a longo prazo. 

Daniel Cass, vice-presidente de saúde ambiental da Vital Strategies, 

acredita que as autoridades locais deveriam restringir as emissões 

das motos, muito utilizadas em Nova Délhi, e pediu mais investimen-

tos em transporte público.

Mudar as práticas agrícolas, as fontes de geração de energia 

elétrica e acelerar a conversão da calefação doméstica do carvão 

para o gás natural também são medidas cruciais na luta contra a 

poluição, de acordo com Cass. 

[...] Estado de Minas,

“Poluição intensa sufoca 29 milhões em Nova Délhi”. 

 5 nov. 2019. Disponível em: <www.em.com.br/app/noticia/

internacional/2019/11/05/interna_internacional,1098496/

poluicao-intensa-sufoca-29-milhoes-em-nova-delhi.shtml>. 

Acesso em: 3 fev. 2020.

TEXTO 3 

Itália será o primeiro país a tornar obrigatório 

ensino sobre mudança do clima

No próximo ano letivo, as mudanças climáticas se tornarão um 

tema obrigatório em todas as escolas públicas da Itália. A decisão 

fará do país europeu o primeiro do mundo a adotar essa medida, 

segundo a nova legislação anunciada pelo Ministério da Educação 

italiano. 

A partir do início das aulas, em setembro, as escolas dedicarão 

cerca de uma hora por semana às questões de sustentabilidade e 

mudança climática, disse o ministro da Educação, Lorenzo Fioramonti. 

Isso equivaleria a cerca de 33 horas/aula por ano.

“Este é um novo modelo de educação cívica centrado no de-

senvolvimento sustentável e nas mudanças climáticas”, declarou 

Fioramonti, do movimento anti-establishment Cinco Estrelas, ao jor-

nal inglês “The Telegraph”. “É uma nova matéria que será ensinada 

do primeiro ao 13º ano, dos 6 aos 19 anos.”

[...]

O plano de estudos será baseado nos 17 objetivos de desenvol-

vimento sustentável da Organização das Nações Unidas, incluindo 

como viver de forma mais sustentável, como combater a poluição 

dos oceanos e como lidar com a pobreza e a injustiça social.

Pioneirismo

“A Itália será o primeiro país do mundo a adotar esse modelo”, 

disse Fioramonti. “Há países como o Butão que se concentram na 

felicidade e no bem-estar, e não no PIB, mas é a primeira vez que um 

país toma a agenda da ONU e a transforma em modelo de ensino.”

Professor de economia da Universidade de Pretória (África do 

Sul), Fioramonti disse à agência Reuters que todo o ministério “está 

sendo alterado para tornar a sustentabilidade e o clima o centro do 

modelo educacional”. Ele declarou: “Quero tornar o sistema educa-

cional italiano o primeiro que coloca o meio ambiente e a sociedade 

no centro de tudo o que aprendemos na escola”.

Segundo Cramarossa, um painel de especialistas científicos que 

inclui Jeffrey Sachs, diretor do Centro de Desenvolvimento Susten-

tável da Universidade de Columbia (EUA), e o teórico econômico e 

social americano Jeremy Rifkin, ajudarão o ministério a reconstruir 

o currículo nacional a fim de abrir mais espaço para as mudanças 

climáticas e a sustentabilidade. 

[...]

“Itália será o primeiro país a tornar obrigatório ensino sobre mudança do 

clima”. Revista Planeta, 7 nov. 2019. Disponível em: <www.revistaplaneta.

com.br/italia-sera-o-primeiro-pais-a-tornar-obrigatorio-ensino-sobre-

mudanca-do-clima/>. Acesso em: 3 fev. 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A coletânea de textos evidencia que escolhas e comporta-

mentos individuais têm causado problemas ambientais de escala 

global e mostra como diferentes países têm tratado essa questão. 

Diante disso, reflita: como as suas ações do dia a dia impactam 

o meio ambiente? O que você pode fazer no seu cotidiano para 

ajudar a preservá-lo?  

Com base em suas reflexões e na interpretação dos textos, 

redija uma dissertação-argumentativa respondendo à pergunta: É 

possível praticar a sustentabilidade nas atividades individuais 

contemporâneas? Lembre-se de ser claro na delimitação de um 

posicionamento, justificando-o por meio de argumentos previamente 

selecionados e evitando paráfrases excessivas da coletânea. Dê um 

título à sua redação, utilize caneta azul ou preta para escrevê-la e 

respeite o mínimo de 24 e o máximo de 30 linhas. 

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi


