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Unidades de conservação 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

O Brasil é considerado um país megadiverso, abrangendo em seu território enorme variedade 

de espécies que compõem importantes ecossistemas para o planeta. No entanto, a intensa exploração 

de recursos naturais ao longo dos anos tem causado prejuízo à estas espécies, como a perda de habitat 

e a limitação de recursos essenciais para a sobrevivência, ocasionando a extinção de muitas delas. Esse 

cenário torna urgente tanto a discussão quanto a implementação de políticas públicas de proteção 

ambiental. 

As unidades de conservação são áreas de proteção legalmente delimitadas, que têm se 

mostrado eficientes na conservação da biodiversidade in situ e no uso consciente dos recursos. 

Conhecer o que são as unidades de conservação, quais são suas características e objetivos e como são 

mantidas é essencial para que os estudantes possam desenvolver um olhar crítico a respeito das 

questões ambientais, que nos afetam diretamente e influenciam o futuro de todas as gerações. Além 

disso, essa conscientização permite aos estudantes repensar e mudar determinados hábitos 

individuais e coletivos, buscando viver de forma mais sustentável com o meio ambiente. 

Nessa perspectiva, esta sequência didática explora o papel das unidades de conservação na 

conservação ambiental e na educação da população sobre a relação entre ser humano e ambiente. 

Primeiramente, são retomados e discutidos alguns conceitos diretamente relacionados à temática de 

estudo, como biodiversidade, bioma, ecossistema, interação ecológica e recursos naturais. 

Posteriormente, objetiva-se possibilitar ao estudante o desenvolvimento de competências 

relacionadas à pesquisa, à síntese e à seleção de informações a serem organizadas e divulgadas para a 

comunidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender o que são as unidades de conservação e conhecer onde se localizam. 

• Diferenciar os tipos de unidade de conservação que existem no Brasil. 

• Compreender a importância de uma unidade de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional. 

• Repensar hábitos individuais e coletivos buscando contribuir para a conservação dos 
recursos naturais. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

 Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Específicas 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e 
de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo 
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Preservação da biodiversidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação 
da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de 
unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 
atividades a eles relacionados. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Biodiversidade 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala multimídia com quadro de giz. 

Organização dos estudantes: em suas carteiras, dispostas em um semicírculo de frente para o quadro de giz. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, computador com acesso à internet e sistema de projeção 

de vídeo. Caso não haja disponibilidade de acesso à internet, fazer previamente o download de um vídeo que apresenta os 

biomas brasileiros ou utilizar imagens impressas que ilustrem a biodiversidades dos biomas brasileiros. 

Inicie a aula relembrando, com a participação dos estudantes, alguns conceitos que orientarão 

a condução dessa temática de estudo, dentre eles: 

• Bioma: ampla área geográfica com tipo de solo, vegetação e clima semelhantes. Um bioma 
pode apresentar diversos ecossistemas, especialmente se apresentar diferentes condições 
ambientais ao longo de sua distribuição geográfica.  

• Ecossistema: conjunto de todos os seres vivos fatores abióticos de uma área em particular. 
Em um ecossistema, todos os elementos vivos e não vivos (ou abióticos) se inter-
relacionam. 

• Biodiversidade: riqueza de espécies de seres vivos, de ecossistemas, de interações 
ecológicas, de recursos naturais e de diversidade genética. 

• Interação ecológica: relação entre organismos vivos que pode ser positiva (sem perdas ou 
prejuízos para ambas as partes) ou negativa (com perdas ou prejuízos para uma ou ambas 
as partes). 

• Recursos naturais: são aqueles que compõem a formação dos ambientes, sem a 
intervenção humana, e que garantem a vida na Terra. Eles podem ser renováveis ou não. 

Após essa retomada, explique aos estudantes que o Brasil se destaca no cenário mundial por 

possuir biomas que estão entre os mais diversos do planeta. Neste momento, exiba um vídeo que 

ilustre algumas características da fauna e da flora dos biomas brasileiros, como o disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo> (acesso em: nov. 2018). Caso não seja possível 

exibir o vídeo, utilize imagens impressas ou prepare uma apresentação de slides contendo ilustrações 

na mesma perspectiva, que podem ser obtidas em: <www.mma.gov.br/biomas.html> (acesso em: nov. 

2018). 

Em seguida, indague os estudantes a respeito da importância de se conservar os recursos 

naturais presentes em diferentes ambientes, e estimule-os a mencionar algumas iniciativas que 

contribuem com essa conservação. É provável que os estudantes citem medidas mais amplas, como 

evitar o desperdício de água, o desmatamento, a poluição dos rios, a produção excessiva de lixo, dentre 

outras. 

Complemente as informações explicando a eles que, além dessas medidas, há outras que são 

regulamentadas pelas autoridades governamentais, como a criação das unidades de conservação (UC). 

As UCs são espaços territoriais delimitados pelo governo seguindo uma série de critérios definidos por 

https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo
http://www.mma.gov.br/biomas.html
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lei, com a função de assegurar a conservação de diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

local, incluindo seus recursos naturais, como nascentes e rios, protegendo o patrimônio biológico 

existente. Continue dizendo que determinadas categorias de UCs permitem a utilização sustentável 

dos recursos naturais e propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas que não prejudiquem o ambiente. Comente com os estudantes que unidades de 

conservação estão sujeitas a normas e regras especiais legalmente criadas pelos governos federal, 

estaduais e municipais, e que a implantação de uma unidade de conservação só ocorre após a 

realização de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, de consulta à população. 

Neste momento, mostre um mapa com as unidades de conservação brasileiras, como o disponível 

em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Cartas_e_Mapas/Mapas_Tematicos/unidades_de_conservacao.zip> 

(acesso em: nov. 2018), e explique as principais diferenças e objetivos entre Unidades de Proteção 

Integral e Unidades de Uso Sustentável. Mencione, brevemente, algumas características gerais de cada 

categoria de unidade, que podem ser obtidas em: <www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-

conservacao/categorias.html>; <http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apresentacao/> 

(acesso em: nov. 2018), tais como: 

• Parque (Unidade de Proteção Integral): área destinada à preservação dos ecossistemas 
naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita interação entre o 
visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, 
educativas e de interpretação ambiental, além de propiciar a realização de pesquisas 
científicas. Estão incluídos nessa categoria os Parques Nacionais, os Parques Estaduais e os 
Parques Municipais. 

• Reserva Biológica (Unidade de Proteção Integral): área destinada à preservação da 
diversidade biológica, na qual as únicas interferências diretas permitidas são a realização 
de medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar 
o equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica. A visitação é permitida apenas com 
o objetivo educacional. Estão incluídas nessa categoria as Reservas Biológicas Nacionais e 
Estaduais. 

• Floresta Nacional (Unidade de Uso Sustentável): área pública de cobertura florestal 
extensa que visa a proteção e o estudo da diversidade, além da utilização sustentável dos 
recursos naturais florestais.  

Para finalizar a aula, localize no mapa o estado onde se encontra a escola, indicando as 

unidades de conservação existentes nele, e pergunte se os estudantes já visitaram ou ouviram falar a 

respeito dessa(s) área(s) de conservação.  

 

  

ftp://ftp.ibge.gov.br/Cartas_e_Mapas/Mapas_Tematicos/unidades_de_conservacao.zip
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/categorias.html
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/categorias.html
http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apresentacao/
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Aula 2 – Conhecendo as unidades de conservação 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou laboratório de informática com quadro de giz. 

Organização dos estudantes: em grupos de três integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, computadores com acesso à internet ou textos impressos 

com artigos e reportagens de jornais ou revistas, caderno para anotações. 

Inicie a aula retomando a lista de unidades de conservação (UC) localizadas no estado onde a 

escola se encontra, discutida no final da Aula 1. Chame a atenção para a fauna e para a flora desses 

ambientes, e solicite aos estudantes que identifiquem e descrevam a categoria das unidades de 

conservação (UCs) do estado, bem como o tipo de bioma predominante. 

Em seguida, solicite aos estudantes que se organizem em grupos de três integrantes e 

proponha que cada grupo escolha uma UC, ou realize sorteio entre os grupos. Após a organização e a 

escolha da UC, informe que cada trio deverá fazer a pesquisa a respeito das características da UC 

escolhida ou sorteada em endereços eletrônicos confiáveis. Caso não seja possível a utilização de 

computadores com acesso à internet, disponibilize textos e artigos impressos para a pesquisa dos 

grupos. 

Para nortear a atividade, escreva no quadro de giz os seguintes questionamentos, que deverão 

ser respondidos e complementados com outras informações que eles considerarem interessantes. 

Em relação a UC pesquisada: 

a) Qual sua categoria? 

b) Qual é seu principal objetivo? 

c) Em qual data a área foi estabelecida como uma UC?  

d) Como foi o histórico de sua implementação? Houveram conflitos? 

e) Qual é sua área aproximada? 

f) Qual é sua vegetação predominante?  

g) Quais espécies de animais e plantas nela ocorrem?  

h) Há comunidades tradicionais localizadas em seu interior ou no entorno?  

i) Quais são as principais ameaças à manutenção de sua biodiversidade?  

j) Há incentivo ao turismo, recreação ou educação? 

Finalize a atividade orientando aos estudantes que anotem as informações obtidas com a 

pesquisa, para que sejam utilizadas nas atividades nas aulas seguintes. 

Caso haja alguma UC no município onde está localizada a escola, estimule os estudantes a 

realizar uma visita e a conversar com um responsável, para que se informem a respeito do trabalho 

desenvolvido nessa UC. 
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Aula 3 – Conhecer para conservar 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de três integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, cola, tesoura com ponta arredondada, régua, cartolina, 

canetas e lápis coloridos, imagens impressas ou fotografias retratando a fauna e a flora das UCs brasileiras e mapas políticos 

do Brasil (<ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/ 

politico/brasil_grandes_regioes.pdf>, acesso em: nov. 2018). 

Inicie a aula propondo aos estudantes que retomem os seus grupos de trabalho da aula 

anterior e disponibilize materiais de arte (canetas e lápis coloridos, cola, tesoura com ponta 

arredondada, revista para recorte, etc.), cartolina ou papel kraft, o mapa político do Brasil (disponível 

em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_ 

nacionais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf>, acesso em: nov. 2018) e imagens impressas da fauna 

e da flora das UCs de estudo dos grupos. Em seguida, explique que cada grupo deverá elaborar, com a 

ajuda das anotações da pesquisa realizadas na aula anterior, um painel informativo e ilustrativo com 

o objetivo de conscientizar a comunidade escolar a respeito do que são e qual é a importância das UCs, 

adicionando ao painel informações e ilustrações que jugarem mais relevantes para o objetivo da 

atividade. Oriente aos estudantes, por exemplo, que colem o mapa do Brasil, no qual estão destacadas 

também as grandes regiões, no canto superior direito da cartolina, e marquem nele a localização da 

UC pesquisada. Informe que os painéis serão apresentados pelos grupos, na aula seguinte. 

Complementarmente, solicite aos grupos que organizem um texto, no formato de nota de 

divulgação científica, com o objetivo de divulgar a importância da existência de unidades de 

conservação. O texto deverá incluir exemplos e informações tratados nas aulas anteriores, organizados 

no formato de uma matéria a ser publicada em alguma revista ou jornal fictícios, para a conscientização 

da população sobre determinados assuntos, por exemplo, a importância da conservação da 

biodiversidade. Aproveite essa atividade para ressaltar a importância de textos de divulgação 

científica. Combine com os estudantes de que forma eles poderão reproduzir e distribuir os textos para 

a comunidade escolar. 

 

Aula 4 – Discutindo e divulgando a importância da conservação 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou ambiente escolar que permita caracterizar um evento científico. 

Organização dos estudantes: em grupos de três estudantes no momento das apresentações e em forma de plateia.  

Recursos e/ou material necessário: painéis produzidos pelos grupos, fita adesiva para a fixação dos painéis, cópias das 

notas elaboradas pelos estudantes. 

Inicie a aula avaliando junto aos estudantes o local mais adequado para que eles possam fixar 

seus painéis, de modo a permitir que cada grupo apresente o resultado de sua pesquisa. Combine com 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/ politico/brasil_grandes_regioes.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/ politico/brasil_grandes_regioes.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_ nacionais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_ nacionais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf
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eles um tempo máximo para cada apresentação, com base no número de grupos, e reservando um 

tempo para questionamentos e discussões da plateia. Avalie a possibilidade de realizar essa atividade 

convidando estudantes e professores de outras turmas, além de outros membros da escola. Além 

disso, analise a possibilidade de os painéis permanecerem expostos no ambiente escolar após o 

período da aula, para que outros colegas de outros turnos possam usufruir das informações contidas 

neles.  

Durante a apresentação dos painéis, as notas de divulgação elaboradas individualmente pelos 

estudantes deverão ser distribuídas para os visitantes, como forma de compartilhar as informações a 

respeito da importância da conservação da biodiversidade na forma do estabelecimento de unidades 

de conservação.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Esta sequência didática inclui atividades que permitem aferir a aprendizagem individual dos 

conceitos trabalhados e avaliar o desenvolvimento de competências coletivas, relacionadas ao 

trabalho em grupo. O objetivo é que os estudantes entendam a importância de medidas que visem à 

conservação da biodiversidade, em especial a criação das unidades de conservação. Os estudantes 

devem compreender que tais unidades não são áreas intocáveis, mas que possuem diferentes 

finalidades relacionadas ao uso consciente, ao conhecimento e à conservação, incluindo a pesquisa 

científica, o uso sustentável pelas comunidades tradicionais e a educação ambiental. Tais 

aprendizagens podem ser aferidas durante as quatro aulas sugeridas, nas quais poderão ser avaliadas 

a participação dos estudantes nas discussões propostas e o comprometimento individual com os 

objetivos das atividades coletivas de pesquisa, produção de material e divulgação de informações para 

a comunidade. Os momentos destinados à realização da pesquisa e à elaboração dos painéis e notas 

científicas devem ser aproveitados para verificar se os conceitos apresentados foram corretamente 

compreendidos. 

Como forma de estimular a autoavaliação dos estudantes em relação aos objetivos da 

aprendizagem, sugere-se ao professor propor uma roda de conversa, na qual podem ser discutidas as 

seguintes questões: 

• Qual conceito eu senti mais dificuldade de compreender? 

• Para mim, qual é o maior desafio quando o assunto é preservar a biodiversidade do nosso 
país? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. A respeito das unidades de conservação, assinale a alternativa incorreta. 

a) Algumas unidades de conservação são de proteção integral, destinadas à pesquisa científica, 

educação ambiental e turismo ecológico, enquanto outras são de uso sustentável, 

permitindo também a exploração racional dos recursos naturais. 

b) A criação e a gestão das unidades de conservação envolvem os governos federal, estadual e 

municipal, sendo a participação da sociedade regulamentada e permitida em alguns casos. 

c) As unidades de conservação são áreas de preservação ambiental intocáveis, nas quais não é 

permitido nenhum tipo de atividade humana, seja ela de pesquisa, educacional ou de uso 

sustentável dos recursos naturais. 

d) O Brasil é considerado um dos países com a maior biodiversidade da Terra, daí sua 

importância mundial quando o assunto é a conservação ambiental.  

2. Escolha uma categoria de unidade de conservação estudada e apresente sua escolha explicando 
os objetivos e os princípios dessa categoria. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa c. Embora tenham como objetivo a preservação da biodiversidade, as unidades de 
conservação não são áreas intocáveis, sendo permitidas atividades de exploração indireta, como 
a pesquisa e a educação ambiental, e, em alguns casos, também a exploração sustentável dos 
recursos naturais. 

2. Resposta variável. O estudante deve escolher dentre as seguintes categorias de unidades de 
conservação.  

• Estação Ecológica: destina-se à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. 
As visitas são permitidas apenas com o objetivo educacional. 

• Reserva Biológica: destina-se à preservação da diversidade biológica. As visitas são permitidas 
apenas com o objetivo educacional e as únicas interferências diretas permitidas são: realização 
de medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar o 
equilíbrio natural. 

• Parque Nacional: destina-se à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. 
É a categoria que possibilita maior interação entre o visitante e a natureza, permitindo o 
desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental. Também 
é permitida a realização de pesquisas científicas. 

• Monumento Natural: destina-se à preservação de locais singulares, raros e de grande beleza 
cênica. Pode estar localizado em áreas particulares também, e nele diversas atividades de 
visitação são permitidas.  
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• Refúgio da Vida Silvestre: destina-se à proteção de ambientes naturais, com interesse em 
assegurar condições para a existência ou a reprodução de espécies ou comunidades da flora 
local e da fauna. Pode estar localizado em áreas particulares também, e nele diversas 
atividades de visitação são permitidas. 

• Área de Proteção Ambiental: destina-se à proteção de diversidade biológica através da 
ordenação do processo de ocupação humana em áreas que contenham atributos naturais, 
estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Pode 
estar localizada em áreas particulares também e visa assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais.  

• Área de Relevante Interesse Ecológico: destina-se à preservação dos ecossistemas naturais de 
importância regional ou local. Pode estar localizada em áreas particulares também; 
geralmente é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e 
com características naturais singulares.  

• Floresta Nacional: destina-se à pesquisa científica e ao uso sustentável e diversificado de 
recursos naturais. Possui espécies nativas predominantes em sua cobertura florestal e pode 
possuir populações tradicionais nativas da região.  

• Reserva Extrativista: destina-se ao uso sustentável dos recursos naturais e à proteção de 
cultura e meios de vida de populações tradicionais que exercem atividades de subsistência, 
tais como agricultura, extrativismo e criação de animais de pequeno porte, em área natural. 
As visitas públicas e pesquisas científicas são permitidas.  

• Reserva de Fauna: destina-se aos estudos técnico-científicos acerca do manejo econômico e 
sustentável de recursos da fauna em área natural. 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável: destina-se à proteção de área natural na qual vivem 
populações tradicionais dependentes de sistemas sustentáveis de exploração de recursos 
naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. As 
visitas públicas e pesquisas científicas são permitidas. 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural: destina-se à conservação da diversidade biológica 
em área privada, por interesse do próprio proprietário. As visitas públicas, sejam de carácter 
turístico, recreativa ou educacional, bem como a pesquisa científica, são permitidas.  

 


