
PRESERVAR OU CONSERVAR?
Embora os termos preservaç ã o e conservaç ã o 
sejam usados de forma indiscriminada 
em campanhas, como as que citamos 
anteriormente, há  diferenças importantes 
entre os dois que impactam as aç õ es e as 
condutas a serem praticadas. Com base na 
legislaç ã o brasileira (Lei n.° 9.985, de 18 de 
julho de 2000), podemos dizer, de modo 
simplifi cado, que:

• conservar signifi ca proteger os recursos 
naturais, permitindo sua exploraç ã o e sua 
utilizaç ã o de forma racional e sustentá vel, a 
fi m de garantir sua disponibilidade para as 
futuras geraç õ es;

• preservar signifi ca manter intocá vel, visando 
à  proteç ã o integral do ambiente natural.

Se a conservaç ã o dos recursos da natureza já  traz 

desafi os, principalmente quando pensamos na 
forma de produç ã o e consumo predominante em 
nossa sociedade, muito mais complexo é  garantir 
a preservaç ã o.[...] 

Como um marco das aç õ es no paí s, foi instituí do 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservaç ã o 
da Natureza (SNUC), com a promulgaç ã o da Lei 
n.° 9.985, de 18 de julho de 2000[...]. As unidades 
de conservaç ã o federais, estaduais, municipais 
e particulares estã o distribuí das em doze 
categorias, que se diferenciam quanto à  forma 
de proteç ã o e aos usos permitidos. Elas sã o 
divididas em duas categorias principais:

• unidades de proteç ã o integral, á reas cujo ob-
jetivo é  preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos recursos naturais, 
com algumas exceç õ es;

• unidades de uso sustentá vel, cujo objetivo é  
compatibilizar a conservaç ã o da natureza com o 
uso sustentá vel de parte dos recursos naturais.

Fonte: PEREIRA, Ana Maria et al. Apoema: ciências 9. 1. ed. São Paulo: 
Editora do Brasil, 2018. (Livro do mestre, p. 158-159)
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ANO 
EF2 ATIVIDADE - DESAFIO

6

Façam uma pesquisa sobre os biomas e a biodiversidade associados ao rio. 
Quais os tipos de plantas e de animais característicos da região? Com esse 
material, organizem um álbum com imagens, nomes populares e científi cos 
e suas descrições. Consultem esse álbum para facilitar a identifi cação e os 
registros de desenhos, fotos e/ou vídeos na visita ao rio. 

7

Pesquisem sobre a legislação ambiental nacional e local e identifi quem se há 
medidas que podem ser acionadas para a recuperação/conservação e/ou a 
preservação do rio. Em caso positivo, organizem-se para uma ação articulada 
da comunidade junto com as autoridades competentes, como coleta de 
assinaturas e elaboração de um abaixo-assinado, por exemplo.

8

Pesquisem sobre métodos, técnicas, procedimentos e tecnologias que 
podem ser utilizados pelos cientistas e profi ssionais da região envolvidos em 
atividades de pesquisa e/ou econômicas ligadas ao rio para favorecer sua 
recuperação/conservação/ preservação. Identifi quem alguma atividade que 
possa ser implementada pela turma.

9

Pesquisem qual a Unidade de Conservação mais próxima ao rio. Localizem-
na em um mapa e descrevam de que tipo é.  Se for possível, combinem 
uma visita à administração dessa UC para obter maiores detalhes (quando 
foi criada, com qual objetivo etc.). Debatam como ela colabora ou pode 
colaborar com a recuperação, conservação e/ou a preservação do rio.
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