
 

Proposta - 1ª série 

TEXTO I 

Diretrizes para uma economia verde 

 “Diretrizes Para uma Economia Verde”. Esse é um projeto apresentado pela 

Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) com o objetivo de 

apontar os rumos da sustentabilidade no Brasil. O trabalho foi desenvolvido por 

cientistas que estudaram a situação da água, energia, resíduos sólidos, agricultura, 

transporte e mercado financeiro durante um ano. Pela primeira vez, foram apresentadas 

metas quantitativas que podem determinar soluções a médio e longo prazo. O projeto 

busca incluir atividades sustentáveis no cotidiano da população. O ambientalista Fábio 

Feldman diz que não é uma tarefa fácil, já que é uma agenda complexa, mas a ideia é 

continuar tentando. 

Durante o debate, na sede da FBDS, o pacto entre os Estados Unidos e a China 

sobre a emissão de dióxido de carbono esteve em pauta. 

“A China provoca uma mudança de posição do G-77”, disse a ministra do Meio 

Ambiente, Izabella Teixeira, referindo-se à coalizão dos países em desenvolvimento. “O 

discurso do clima não é mais ambiental, é econômico. Precisamos debater sobre o 

modelo de desenvolvimento que queremos”, afirmou ela. Nos estudos há novidades, 

críticas, muitas sugestões e impasses, os mesmos que teimam em evidenciar o desafio 

que a humanidade tem pela frente. Mas o ponto central foi o Brasil, um país que ainda 

tem problemas do século XIX e que, simultaneamente, precisa lidar com o revés do 

século XXI, das mudanças climáticas. 

Disponível em: <https://www.brasilsustentavel.org.br/>. 

TEXTO II 

Surpreendentes ideias sustentáveis 

 É sabido já que cada vez mais as empresas têm investido em ideias sustentáveis, 

atentas ao quanto que são importantes para a manutenção do planeta, bem como ao 

apelo positivo que elas trazem. Algumas destas ideias são realmente muito 

interessantes, e podem servir como modelo para aplicação. Separamos aqui algumas 

delas para discutirmos sua viabilidade. 

Uma delas diz respeito a um hotel que oferece refeições sem custo algum, desde 

que a pessoa esteja disposta a gerar eletricidade. Esta geração vem de um sistema de 

bicicletas ligadas a um gerador de eletricidade, assim, ao pedalar, acaba-se por gerar 

eletricidade para o hotel. O hotel é o Crown Plaza Hotel, em Copenhague, na 

Dinamarca. 

Outra boa ideia é um interruptor inteligente, que muda de cor de acordo com o 

número de horas que a luz está acessa. Se o interruptor fica ligado até uma hora, a cor é 



verde. Se chega a quatro horas, amarelo. E se passa de oito horas, vermelho. Uma boa 

maneira para nos darmos conta do consumo de energia elétrica no ambiente doméstico. 

Projeto ainda não realizado. 

Por fim, uma das mais interessantes: uma pista de dança que capta a energia 

produzida através da dança. Este projeto existe, e fica numa danceteria de Londres, o 

Bar Surya. O piso é revestido com placas que produzem corrente elétrica, e que 

abastecem a energia utilizada no próprio local. 

Disponível em: <https://www.brasilsustentavel.org.br>. 

TEXTO III 

A Rio+20 e seus resultados 

 Realizada em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) constituiu um dos maiores eventos da história da ONU, contando 

com a participação de 193 delegações, além de representantes da sociedade civil. O 

amplo diálogo com a sociedade brasileira fez-se presente desde a preparação do evento, 

por meio da Comissão Nacional para a Rio+20, que empreendeu consultas com os 

diversos atores internos para que se chegasse a uma posição brasileira coesa na 

conferência. 

A atuação do Brasil como presidente do evento contribuiu para que o documento 

final "O Futuro que Queremos" alcançasse resultado equilibrado, atendendo às 

aspirações de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dentre os principais 

resultados da Conferência, destaque-se o compromisso assumido pelos Estados com a 

erradicação da pobreza extrema. Merecem igual atenção o lançamento de processo 

intergovernamental para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), a criação do Foro Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e o 

incentivo ao fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-

ambiente/131-a-rio-20-e-seus-resultados>. 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema O desafio da sustentabilidade, 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. 


