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PROPOSTA DE REDAÇÃO 3 – Estratégia Argumentativa obrigatória: COMPARAÇÃO 

BRASIL DESPERDIÇA 41 MIL TONELADAS DE ALIMENTO POR ANO, DIZ ENTIDADE: No Brasil, anualmente, são desperdiçados 
41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources 
Institute (WRI) Brasil, uma instituição de pesquisa internacional. Isso coloca o Brasil, segundo ela, entre os dez países que 
mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo. Essa perda e desperdício de alimentos têm diversas implicações. Uma delas 
é com relação à segurança alimentar. “Hoje temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas [no mundo] e a estimativa é que, 
em 2050, seremos 9 bilhões. Enquanto isso, aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofre com desnutrição e falta de alimento 
adequado. Outras implicações dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-

06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade.  

 
DESPERDÍCIOS DE COMIDA DESAFIA A SOCIEDADE 

Você sabia que 1/3 dos alimentos do mundo vão para o lixo? Desperdiçar alimentos promove a perda dos recursos naturais 
envolvidos em sua produção, sendo um exemplo a água. Entenda esse processo e veja como você pode ajudar a revertê-lo. 

Adaptado de http://www.seatechconsultoria.com.br. Acesso em 12 de ago de 2016. 
 

Perigo na mesa: saiba quais são os alimentos com mais agrotóxicos 

Cada brasileiro consome, em média, cinco litros de veneno a cada ano, segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 

Os alimentos que mais consomem agrotóxicos no Brasil, conforme lista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 
são: soja (40%), milho (15%), cana-de-açúcar e algodão (10% cada), cítricos (7%), café, trigo e arroz (3 cada%), feijão (2%), 
batata (1%), tomate (1%) maçã (0,5%) e banana (0,2%). (iBahia.com.br, 17/08/2017) 

 

Em sacos pretos nas esquinas, cestas de lixo ou no fundo de contêineres estão as sobras de alimentos que matam a fome de 
centenas de andarilhos e moradores de rua de Porto Alegre. Alguns não sabem nem o próprio nome. A reportagem do Diário 
Gaúcho flagrou cenas que mostram seres humanos, como urubus, catando no lixo pedaços de comida estragada para 
sobreviver à miséria e, principalmente, à cegueira das autoridades. 
No último dia de outubro, os olhos do mundo se voltaram para a estratosférica marca atingida pelo planeta Terra: o 
nascimento do ser humano de número 7 bilhões. Curiosamente, um dado estarrecedor passou despercebido na avalanche 
de informações sobre a novíssima habitante. No mesmo planeta da filipina Danica May Camacho, que carregará o título 
simbólico da Organização das Nações Unidas (ONU), vivem quase 925 milhões de famintos, segundo a divisão para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) da ONU. http://diariogaucho.clicrbs.com.br/ 

 
ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL: CONSUMA TALOS, FOLHAS, SEMENTES E CASCAS: A alimentação sustentável consiste em 
utilizar partes de alimentos que normalmente são desprezadas, como cascas, talos, sementes, entrecascas e folhas. “O 
conceito do não desperdício pode – e deve – ser realizado no dia a dia por qualquer pessoa, independentemente de sua classe 
social ou econômica”, conta Camila Kneip, coordenadora de nutrição da ONG Banco de Alimentos. Isso significa eliminar 
preconceitos alimentares, como o de que esse tipo de alimentação é somente para população de baixa renda, e lembrar que 
muitas vezes as partes desprezadas contêm grande valor nutricional.  

Adaptado de https://www.natue.com.br/natuelife/alimentacao-sustentavel-consuma-talos-folhas-sementes-e-cascas.html. Acesso em 12 de ago de 2016. 

 

 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

uma dissertação-argumentativa, em norma culta escrita da língua portuguesa, sobre o tema:  

AS PRÁTICAS ALIMENTARES: O CONSUMO SAUDÁVEL E CONSCIENTE 

Em uma perspectiva atual, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a 

defesa de seu ponto de vista. Respeite os direitos humanos. 

http://www.suzanaluz.com.br/

