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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
•
•
•

Fonte:embrapa.gov.br

Imagine você vivendo num país onde não exista leis ambientais.
Imagine você vivendo num país onde qualquer pessoa pode desmatar.
Imagine você vivendo num país onde comunidades tradicionais e povos
da floresta fossem exterminados.

O que aconteceria nesse país?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Você já ouviu falar em Unidades de Conservação?
Fale mais, não tenha receio de escrever suas impressões:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Você sabia que as Unidades de Conservação são responsáveis por preservar
nossa biodiversidade e algumas comunidades tradicionais?
Fale mais, não tenha receio de escrever suas impressões:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MAS AFINAL, O QUE SÃO
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO?
.

As unidades de conservação são demarcações de terras criados pelo
governo federal com o objetivo de conservar a biodiversidade do local. Elas
são divididas em Unidades de Conservação de Proteção Integral e
Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

As Unidades de Conservação de Proteção Integral são regiões em
que o contato humano só é estabelecido para pesquisas, NÃO
SENDO PERMITIDO a exploração dos recursos naturais lá
pertencentes.
As Unidades de Conservação de Uso Sustentável são regiões que a
exploração humana PERMITIDA, no entanto o uso da
biodiversidade desses espaços naturais devem ser realizadas de
modo sustentável, ou seja, a manutenção da biodiversidade deve ser
considerada em todos os momentos da exploração.
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ALGUMAS COMUNIDADES QUE UTILIZAM AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO
SUSTENTÁVEL

Povos nativos de costumes
e culturas únicas
O que você entendeu?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Comunidade de mulheres
extrativistas do Maranhão
que utilizam a quebra do
coco babaçu como principal
fonte de renda
O que você entendeu?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=3099154

O que você entendeu?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
POVOS
______________________
________________
INDÍGENAS

QUEBRADEIRAS
DE COCO
BABAÇU

Por JcPietro - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60003500

Grupo extrativista que
usufrui do látex extraído das
seringueiras, matéria prima
básica da borracha.

Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=378469

SERINGUEIROS

POVOS
RIBEIRINHOS
Comunidades que vivem às
margens de rios e praticam,
sobretudo, a extração animal
realizada pela pesca.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29920077

O que você entendeu?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__

