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Fragmentação de habitat e corredores ecológicos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulos 3  

 

Relevância para a aprendizagem 

O estudo da biodiversidade inclui não somente conhecer a diversidade de espécies da Terra, 

de que maneira estão distribuídas pelos diferentes territórios e como se relacionam com o ambiente, 

mas também compreender aspectos relacionados às ações praticadas pelos seres humanos que 

interferem direta ou indiretamente na biodiversidade do planeta.  

Nessa perspectiva, as atividades sugeridas nesta sequência didática propõem a apresentação 

e a discussão de conceitos importantes na preservação da biodiversidade: fragmentação de habitat e 

corredor ecológico. A fragmentação de habitat é um exemplo de como as ações humanas podem ter 

impactos negativos sobre os seres vivos, e compreender essa temática possibilita a análise crítica 

acerca das medidas adotadas para diminuir seus efeitos negativos, como a criação de corredores 

ecológicos. Em um primeiro momento, os estudantes são incentivados a refletir a respeito do 

conhecimento adquirido em aulas prévias e a relacionar tais conhecimentos com a temática de estudo 

desta sequência didática. Em um segundo momento, propõe-se a leitura crítica de um texto técnico, 

no qual os estudantes poderão identificar informações que julgarem importantes para serem 

discutidas coletivamente sobre o tema de aprendizado. Finalmente, sugere-se que os estudantes 

desenvolvam uma pesquisa com o objetivo de coletar e organizar informações pertinentes para serem 

compartilhadas com a comunidade escolar por meio da elaboração de folhetos informativos, 

ampliando o número de pessoas que terão a possibilidade de desenvolver visão crítica acerca do 

assunto. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender os conceitos de fragmentação de habitat e corredor ecológico. 

• Compreender a importância de um corredor ecológico para a conservação da 
biodiversidade. 

• Conhecer diferentes corredores ecológicos que existem no Brasil e no mundo. 
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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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Fragmentação de habitat 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

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

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, dicionário, cópias impressas de textos sobre a 

fragmentação de habitat. 
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Atividade 1: Destacar conceitos a respeito da preservação da biodiversidade (15 minutos) 

Inicie a aula propondo aos estudantes que conversem acerca da importância das unidades de 

conservação (UC) para a preservação da biodiversidade. Aproveite esse momento para verificar se os 

estudantes compreendem que essas áreas são reconhecidas pelos governos federal, estaduais e 

municipais por apresentarem características naturais importantes, nas quais a pesquisa, a educação 

ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais são assegurados mediante legislações específicas.  

Atividade 2: Fragmentação de áreas e suas consequências para a biodiversidade (30 minutos) 

Após a atividade 1, pergunte aos estudantes o que é fragmentação e utilize um dicionário para 

apresentar o significado dessa palavra: divisão; ação de fragmentar, de quebrar, de reduzir a pequenos 

pedaços. Em seguida, amplie a discussão para a definição de fragmentação de habitat. Solicite que os 

estudantes deem suas opiniões a respeito dessa expressão e verifique se compreenderam seu 

significado no estudo da biodiversidade. 

Para auxiliá-los na compreensão do conceito de fragmentação de habitat, distribua cópias de 

um texto técnico informativo que explique esse conceito de modo mais detalhado, como o disponível 

em: <http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/conserva_fragmentacao.htm> (acesso em: 

out. 2018).  

Reserve cerca de 10 minutos para que os estudantes leiam o texto com atenção e anotem as 

palavras cujo significado eles desconhecem ou não se recordam. Solicite que anotem também dois 

pontos que eles identificarem como merecedores de uma discussão mais aprofundada. Ao final da 

leitura, proponha que discutam e troquem informações a respeito dos impactos aos ecossistemas 

brasileiros resultantes da fragmentação de áreas e das consequências para a biodiversidade. Aproveite 

a discussão para explorar os termos e os pontos que os estudantes destacaram e complemente com 

os conceitos que julgar importantes para o tema. A seguir são destacados alguns conceitos relevantes 

para o estudo do tema desta sequência didática, que sugerimos serem bem explorados com os 

estudantes. 

• Área e efeito de borda: quando um habitat é fragmentado, as margens do fragmento 
constituem as áreas de borda, que passam a ser submetidas a um conjunto de alterações 
na distribuição e na composição de espécies provocado por fatores externos próximos da 
borda. 

• Frugívoros: são animais que se alimentam de frutos. As sementes descartadas por esses 
animais após comerem o fruto podem cair sobre o solo em áreas com condições favoráveis 
de germinação.  

• Predação: é uma relação ecológica em que um indivíduo de uma espécie (predador) 
captura um indivíduo de outra espécie (presa) e se alimenta dele. 

• Forrageamento: é o ato de procurar por recursos alimentares. 

• Polinização: é a transferência do grão de pólen da antera até o estigma da flor, 
possibilitando que ocorra a fusão entre os gametas masculinos (localizados no grão de 

http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/conserva_fragmentacao.htm
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pólen) e os femininos (localizados no interior do óvulo). Essa transferência pode ocorrer 
pela ação de animais, pelo vento ou pela água. 

• Subpopulações: são os grupos de populações separados geograficamente. 

• Endocruzamento: é o cruzamento entre indivíduos com grau de parentesco próximo. 

• Espécies exóticas: são as espécies que se encontram fora de sua área de distribuição 
natural. 

Oriente os estudantes a complementar as anotações feitas por eles durante a leitura com os 

pontos destacados coletivamente ao longo da discussão e a manter essas anotações organizadas, pois 

serão utilizadas nas aulas seguintes. 

 

Aula 2 – Compreendendo o corredor ecológico 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

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

Organização dos estudantes: organizados 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, reportagens de jornais ou revistas, caderno para anotações e caneta. 

Inicie a aula solicitando aos estudantes que se organizem em grupos de três integrantes e 

destaque a importância dos corredores ecológicos para a conservação da biodiversidade utilizando, 

por exemplo, as informações disponíveis em: <www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-

iniciativas/gestao-territorial-para-a-conservacao/corredores-ecologicos> (acesso em: out. 2018), que 

diz que os corredores ecológicos “conectam os fragmentos de áreas naturais e são definidos no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) como porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando UCs, possibilitam o fluxo de genes e o movimento da biota - conjunto de seres 

vivos de um ecossistema, o que inclui a flora, a fauna, os fungos e outros grupos de organismos -, 

facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, e ainda a manutenção de 

populações que demandam, para sua sobrevivência, de áreas com extensão maior do que aquelas das 

unidades individuais”. 

Dando sequência à aula, oriente os estudantes a pesquisar, em endereços eletrônicos 

confiáveis, informações acerca das características dos principais corredores ecológicos do Brasil, 

incluindo o esquema do mapa da região brasileira pesquisada com a localização do corredor. Caso essa 

estratégia não seja possível de ser desenvolvida, disponibilize as informações para a pesquisa de forma 

impressa, preparando o material previamente.  

Para orientar a pesquisa dos grupos, informe que é importante as informações serem 

contempladas e registradas para consulta posterior. Essas informações devem se referir especialmente 

à localização do corredor ecológico, ao bioma relacionado a ele, à unidade de conservação ou áreas 

florestais onde está inserido, além dos benefícios proporcionados à fauna e à flora local.  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-iniciativas/gestao-territorial-para-a-conservacao/corredores-ecologicos
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-iniciativas/gestao-territorial-para-a-conservacao/corredores-ecologicos
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No Brasil existem dois amplos corredores ecológicos que se destacam por sua grande 

importância ‒ o Corredor Central da Amazônia e o Corredor Central da Mata Atlântica. Além desses, 

há outros corredores menores no território brasileiro. Proponha aos estudantes que incluam na 

pesquisa diversos corredores, como os destacados em: <www.mma.gov.br/areas-

protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos> (acesso em: out. 2018). A seguir são 

apresentadas as principais características de alguns corredores ecológicos do Brasil. 

• Corredor Central da Amazônia: inserido no bioma Amazônia, está localizado integralmente 
no estado do Amazonas possuindo mais de 52,3 milhões de hectares. As interferências 
causadas por atividades realizadas por seres humanos ainda não reduziram a capacidade 
de fluxo entre as populações naturais presentes, sendo o grau de conectividade entre as 
suas unidades de conservação ainda elevado. É composto de 55 UCs, tanto de proteção 
integral quanto de uso sustentável, e 65 áreas de Terras Indígenas. 

• Corredor Central da Mata Atlântica: inserido no bioma Mata Atlântica, nos estados da 
Bahia e Espírito Santo, tem cerca de 21,5 milhões de hectares. Engloba ecossistemas 
terrestres, marinhos e de água doce, sendo cerca de 95% da sua área localizada em 
propriedades privadas. Inclui 128 unidades de conservação federais, estaduais, municipais 
e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

• Corredor Capivara-Confusões: inserido no bioma Caatinga, no estado do Piauí, possui cerca 
de 412 mil hectares. O corredor interliga dois parques nacionais, o da Serra da Capivara e 
o da Serra das Confusões, totalizando uma área de cerca de 1,5 milhão de hectares que 
inclui uma importante zona de sítios arqueológicos. 

• Corredor Ecológico da Caatinga: inserido no bioma Caatinga, nos estados de Pernambuco, 
Bahia, Sergipe, Piauí e Alagoas. O corredor interliga oito unidades de conservação. 

• Corredor Ecológico Santa Maria: inserido no bioma Mata Atlântica, abrange unidades de 
conservação do Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil, inclui as áreas das bacias dos rios 
Paraná e Iguaçu, os Parques Nacionais da Ilha Grande e do Iguaçu, o Parque Estadual do 
Turvo (RS), a Área de Proteção Ambiental Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e o 
Parque Estadual do Morro do Diabo, situado no Pontal do Paranapanema, município de 
Teodoro Sampaio, extremo oeste do estado de São Paulo. 

• Corredor Ecológico Chapecó: inserido no bioma Mata Atlântica, na região oeste do estado 
de Santa Catarina, possui 5 mil km². O corredor inclui três Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e duas áreas de Terras Indígenas, protegendo importantes 
remanescentes de Floresta de Araucária, de Campos de Altitude e de Floresta Estacional 
Decidual, conhecida como Mata do Alto Rio Uruguai.  

• Corredor Ecológico Timbó: inserido no bioma Mata Atlântica, possui 4.900 km². O corredor 
protege remanescentes de Floresta de Araucária e Campos de Altitude. 

• Corredor Ecológico da Quarta Colônia: inserido no bioma Mata Atlântica e Campos sulinos, 
no estado do Rio Grande do Sul, possui 124.947 hectares. O corredor inclui como unidades 
de conservação o Parque Estadual da Quarta Colônia, a Reserva Biológica do Ibicuí Mirim 
e o Parque Natural Municipal de Sobradinho, a Terra Indígenas Salto Grande do Jacuí, as 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) Fundação MO’Ã e o Parque Natural 
Municipal dos Morros. 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos
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Se julgar necessário, realize entre os grupos um sorteio para que sejam contemplados o maior 

número de corredores possíveis. Finalize a aula informando aos estudantes que os registros 

resultantes da pesquisa serão utilizados na aula 3, para a elaboração de um material de divulgação. 

 

Aula 3 – Compartilhando os saberes a respeito do corredor ecológico 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

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

Organização dos estudantes: em grupos de três integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, cola, tesoura, régua, papel cartão ou sulfite, canetas 

coloridas, imagens impressas retratando a fauna e a flora, mapas do Brasil impressos, computador com acesso à internet e 

sistema de projeção de vídeo. Caso não haja disponibilidade de acesso à internet, fazer previamente o download do vídeo 

sugerido. 

Inicie a aula retomando alguns aspectos dos corredores ecológicos. Se houver possibilidade, 

exiba o vídeo “Corredor ecológico: O que é o corredor ecológico do Vale do Paraíba”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=QwnkineNeTM> (acesso em: out. 2018).  

Em seguida, solicite aos estudantes que formem os mesmos grupos de trabalho da aula 

anterior e distribua aos grupos materiais de arte (canetas e lápis coloridos, cola, tesoura com ponta 

arredondada, etc.), revistas para recorte e papel cartão ou sulfite. Proponha a eles que elaborem 

folhetos divididos em três partes, como o proposto na figura a seguir, contendo informações 

resumidas acerca do corredor ecológico pesquisado. Informe que no panfleto deverá ser incluído o 

mapa do Brasil colorido, destacando as regiões e contendo o nome dos estados e suas capitais, além 

da localização do corredor ecológico.  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Esquema de possível organização do panfleto que será confeccionado pelos estudantes e dobrado em três 

partes. Ao dobrar o panfleto, é possível visualizar a capa do material de divulgação, que deve conter um título. 

Os panfletos deverão ser utilizados para divulgar as informações pesquisadas pelos 

estudantes. Assim, se possível, confeccionar cópias para distribuição para a comunidade escolar ou 

para que sejam fixados em murais na escola, de forma que a ação atinja o maior número possível de 

pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=QwnkineNeTM
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

As atividades desta sequência didática possibilitam ao professor aferir a aprendizagem 

individual tanto dos conceitos específicos abordados no tema proposto quanto avaliar o 

desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho coletivo. 

Dessa forma, espera-se que os estudantes compreendam o que é a fragmentação de habitat 

e quais suas consequências para o equilíbrio das relações biológicas da área fragmentada. Além disso, 

os estudantes devem ser estimulados por meio de atividades, incluindo debates, troca de informações 

e vídeos, para que possam compreender a importância dos corredores ecológicos como forma de 

diminuir os impactos negativos dessa fragmentação e a consequente perda de biodiversidade. Essa 

aprendizagem pode ser aferida nas três aulas propostas, por meio da análise dos conhecimentos 

prévios expostos, do levantamento de dúvidas e da participação nas discussões, bem como na 

atividade de elaboração dos panfletos. Além disso, o comprometimento e o comportamento individual 

durante a atividade de trabalho em grupo permitem verificar se os estudantes conseguem dividir 

tarefas e trabalhar de forma colaborativa, ouvindo e se fazendo ouvir e solucionando conflitos quando 

estes surgirem. 

Também é importante reservar um momento da aula para que os estudantes façam 

autoavaliação em relação aos objetivos de aprendizagem desta sequência. Estimule as trocas de 

informações e a conversa entre eles que possibilitem a aprendizagem de conceitos específicos e o 

desenvolvimento de valores e atitudes necessários ao trabalho coletivo. Para isso, são sugeridas as 

seguintes questões: 

• Quais conceitos relacionados à fragmentação de habitat e aos corredores ecológicos eu 
tive mais dificuldade de compreender? 

• Eu fui capaz de contribuir com minhas ideias para a elaboração do material de divulgação 
do tema proposto? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique quais são as consequências negativas da fragmentação de habitat. 

2. Em relação aos corredores ecológicos, é incorreto afirmar: 

a) São áreas que conectam áreas naturais de reconhecida importância ecológica, possibilitando 

o fluxo gênico e a movimentação da fauna. 

b) A criação dos corredores ecológicos independe de ações governamentais, ficando sob 

responsabilidade exclusiva das populações que residem próximo às áreas fragmentadas. 

c) Ao facilitar o trânsito de espécies de animais frugívoros e, consequentemente, a dispersão de 

sementes resultante da alimentação desses animais, os corredores ecológicos também 

contribuem com a recolonização de áreas degradadas. 
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d) Os corredores são criados após estudos detalhados do deslocamento de espécies, de sua 

área de vida e da distribuição de suas populações, sendo estabelecidas regras de utilização 

dessas áreas, a fim de amenizar os impactos ambientais antrópicos. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. A fragmentação de habitat tem impacto negativo sobre a biodiversidade, devido 
a vários fatores, por exemplo o aumento do efeito de borda, que é o acréscimo nos níveis de 
iluminação, vento e umidade na margem do fragmento, tornando as condições dessa área distintas 
do que ocorria no interior do fragmento original. Caso o fragmento ocorra próximo a áreas 
urbanas, a possibilidade de contato entre animais silvestres e o ser humano é elevada, o que 
amplia as chances de disseminação de doenças. Além disso, há aumento das chances de que 
espécies exóticas se tornem invasoras, o que pode descaracterizar a fauna e a flora do fragmento. 
Também pode ocorrer o isolamento de subpopulações, diminuindo o fluxo gênico e acarretando 
cruzamentos endogâmicos que diminuem a variabilidade genética. Por fim, pode haver aumento 
do risco de extinção de espécies sensíveis à redução das áreas de forrageamento. 

2. Alternativa b. A criação dos corredores ecológicos é uma estratégia regulamentada por lei, sendo 
planejada e executada pela iniciativa governamental e pelas organizações não governamentais 
ambientais. 


