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Para início de conversa... 

A preservação tem sua importância discutida mundialmente. É tema recorrente em várias 
esferas da nossa sociedade. 

O tombamento de áreas naturais vem ao encontro com essa nova visão preservacionista. 

O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e histórica, beleza 
cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para 
que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de onde viemos e, por consequência, 
como seremos. 

Quem não tem na lembrança histórias que envolvam a paisagem? Todas estas lembranças 
fazem parte da nossa história. Perdê-las é, além de dano ambiental irreversível, uma 
agressão à memória e, acima de tudo, a perda da qualidade de vida. 

Algumas referências no Estado do Ceará 

• Monumento Natural das Falésias de Beberibe 

• Parque Nacional de Ubajara 

• Dunas de Sabiaguaba 

• Conjunto de Magues do Ceará 

O que são os Patrimônios Naturais? 

Pra ser tombado como Patrimônio Natural da Unesco, o lugar precisa atender a pré-
requisitos específicos da organização. Com o título de Operational Guidelines, o documento, 
que é constantemente revisado por um comitê, tem por objetivo inscrever patrimônios, 
separados por uma lista mundial e uma lista de risco, garantir sua proteção e conservação, 
oferecer assistência internacional através de um fundo e mobilizar um suporte nacional e 
internacional a favor da chamada convenção. 

Dentro da organização, o comitê analisa a possibilidade do mesmo ser tombado como 
Patrimônio da Humanidade, podendo este estar classificado em três categorias: natural, 
cultural ou misto. O natural inclui formações físicas, geológicas e biológicas, com áreas 
ocupadas por espécies diversas de animais e vegetações, com valor científico e estético. Os 
patrimônios brasileiros, citados acima, são ecossistemas riquíssimos. 

 

TEMA DA AULA: Patrimônio Natural 

No seu livro didático (Rumos 
da Arte), este conteúdo está 
disponibilizado na página 17 

 



Caso o patrimônio em si esteja em risco, ele recebe uma atenção especial da organização. 
O tombamento permite que o país receba recursos e ganhe mais evidência turística. 

 

Conheça agora os 7 patrimônios naturais do Brasil 

 

1. Parque Nacional do Iguaçu 

O primeiro Patrimônio Natural do Brasil reconhecido pela 
UNESCO foi o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná em 1986. O Parque divide com o 
Parque Nacional Iguazú, na Argentina, uma das maiores e 
mais impressionantes quedas d’água do mundo. 

Em 1916, o pai da aviação, Santos Dumont, conheceu a 
região e ficou encantado com a beleza das quedas d’água, 
tanto é que procurou as autoridades. Poucos meses 

depois, a região foi reconhecida como de utilidade pública. Esse foi o primeiro passo para a 
valorização de uma das mais belas cataratas do mundo. 

A beleza das quedas d’água, a Mata Atlântica preservada e as espécies raras são os 
diferenciais do Parque Nacional do Iguaçu, que desempenha funções de preservação, assim 
como turismo. Vale lembrar que tanto o lado brasileiro quanto o argentino são incríveis e se 
complementam. 

2. Reservas do Sudeste 

Outra região de Mata Atlântica que se tornou Patrimônio 
Natural são as Reservas do Sudeste, no ano de 1999. 
Essas reservas abrangem 470 mil hectares de Mata 
Atlântica no litoral de São Paulo e Paraná. 

O valor das Reservas do Sudeste é imensurável, devido à 
quantidade de espécies raras, manguezais, restingas, 
matas e praias desertas. Nas Reservas do Sudeste, estão 
parques importantes, como o Parque Nacional do 

Superagui. 

3. Costa do Descobrimento 

Em 1999, a Costa do Descobrimento, entre a Bahia e o 
Espírito Santo, entrou para lista de Patrimônios Naturais da 
UNESCO no Brasil. Composta por oito diferentes áreas de 
preservação, a Costa do Descobrimento é simplesmente 
uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. 

Um exemplo da riqueza biológica da região é a quantidade 
de espécies endêmicas na Reserva do Una e no Parque do 
Descobrimento. São mais de 800 espécies de fauna e flora 

que só existem na Costa do Descobrimento. 

Além disso, a preservação dessa região significa a manutenção das belas praias do sul da 
Bahia, que são simplesmente incríveis! 

 



4. Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central 

 Em 2000, a importância da Floresta Amazônica foi 
enfatizada com o Complexo de Áreas Protegidas da 
Amazônia Central entrando para a lista de Patrimônios 
Naturais da UNESCO no Brasil. 

O Complexo de Conservação da Amazônia Central 
compõe a maior área protegida da Bacia Amazônica, com 
mais de 6 milhões de hectares, sendo uma área muito rica 
em biodiversidade e espécies endêmicas. 

Em 2000, o complexo era formado pelo Parque Nacional do Jaú, mas em 2003 foram 
incluídas a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamairauá, a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã e a Estação Ecológica Anavilhanas. 

A imagem acima é da Estação Ecológica Anavilhanas, uma das regiões mais incríveis do 
Brasil e o segundo maior arquipélago fluvial do mundo. É compreensível que essa região 
seja Patrimônio da Humanidade! 

5. Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal 

 Em 2000, outro importante ecossistema sul-americano foi 
declarado Patrimônio Natural, o Complexo de Áreas 
Protegidas do Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. O Complexo de Preservação do Pantanal é 
composto por um conjunto de quatro unidades de 
conservação, com uma área de 188 mil hectares. 

Essa imensa área se torna alagada na época das chuvas, 
propiciando muita riqueza biológica, principalmente aves, 

como a arara-azul-grande. Os países vizinhos, Bolívia e Paraguai, compartilham conosco 
esse patrimônio único que é o Pantanal. 

6. Áreas Protegidas do Cerrado 

Em 2001, o Cerrado foi reconhecido como Patrimônio 
Natural, especificamente nas Áreas Protegidas do 
Cerrado (Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das 
Emas) em Goiás. 

A Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas 
protegem um dos ecossistemas tropicais mais antigos da 
Terra, o Cerrado. Além disso, por possuírem altitudes 
variadas, são habitados tanto nas épocas de seca quanto 

de chuva, tendo em seu interior a maioria das plantas e animais do Cerrado. 

7. Ilhas Atlânticas Brasileiras 

 Em 2001, a natureza marítima do Brasil foi eleita como um 
dos Patrimônios Naturais da UNESCO no Brasil por meio 
das Ilhas Atlânticas Brasileiras, especificamente Fernando 
de Noronha e Atol das Rocas. Nessas áreas de 
preservação, golfinhos, tubarões, tartarugas, peixes e 
muitas aves encontram um porto seguro. 

Além da riqueza biológica e do papel para a conservação 
das espécies do Atlântico Sul, há muita beleza paisagística 



em Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Além disso, o Atol das Rocas é o único atol do 
Oceano Atlântico Sul. 

 

 

1. Falamos sobre os patrimônios naturais do Brasil. Os sete listados e ilustrados acima 
são reconhecidos pela UNESCO. 
Porém, existem outros patrimônios que, mesmo não estando inscritos em livros de 
salvaguarda, compõem a cultura e a história do nosso povo. 
 
No último dia 06 de março a nossa cidade completou 34 anos. Em um dos nossos 
símbolos, o hino de Horizonte, fala em “um belo vale”, o PACOTI. 
 
Pesquise na internet ou em outros meios que você tenha acesso sobre “ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO PACOTI”. Faça um resumo com no mínimo 10 
linhas e encaminhe no meu privado. 
 
A imagem precisa ser legível, para que eu possa fazer a leitura. 
 
Uma excelente pesquisa! 

ATIVIDADE 


