
Unidades de Conservação



Que futuro deixaremos para o Planeta?

• Imagem aerea do Iguaçu 



O poema perfeito

”Eu procuro familiaridade com a natureza –
conhecer seus estados de espírito e maneiras
de ser. Eu faço imensos sacrificios para 
conhecer todos os fenômenos, da primavera 
por exemplo, pensando que eu tenho aqui o 
poema inteiro. Então, para meu 
desapontamento, eu ouço que é uma apenas
uma cópia imperfeita do que meus ancestrais
leram, rasgando as primeiras páginas e as 
passagens mais grandiosas. Eu quero conhecer
o Paraíso e a Terra inteira. Todas as grandes
árvores e animais selvagens se foram. ”



O mundo que herdamos: 

“E embora o banco de gelo parecesse se estender numa desolação infinita em todas as direções, na
verdade apresentava uma grande abundância de criaturas vivas. Rorquais, baleias corcundas e 
imensas baleias-azuis, algumas com mais de 30 metros de comprimento, subiam ocasionalmente à
superfície e ficavam nadando em trechos de mar aberto que encontravam entre as banquisas. Havia
também as orcas, que levantavam seus focinhos feios e pontudos acima da superficie do gelo para 
procurar presas e trazê-las para dentro d’água. No ar, albatrozes gigantes e várias espécies de 
procelária, fulmares e andorinhas do mar rodopiavam e pergulhavam. Sobre o próprio-gelo, focas-
comedoras-de-caranguejo e focas-de-weddell eram uma visão comum, adormecidas. E havia também
os pinguins, é claro. Os pinguins-imperadores, em trajesformais, de colarinho duro e casaca, 
observando em silêncio majestoso a passagem do navio. Por outro lado, não havia nada de majestoso
nos pinguins da terra de Adelia, que se deitavam de barriga e escorregavam sobre o gelo, grasnando o 
que soava como Çlarck, Clarck – especialmente quando Robert Clarck, o  taciturno geologo da 
expedição estava no timão.”

- A incrível viagem de Schakleton
- (relato de abril de 1915)



)



O mundo que estamos devolvendo

• Oceanos



O mundo que estamos devolvendo



O mundo que estamos devolvendo:

• Nos ultimos 44 anos, perdemos mais de 
60% dos vertebrados da Terra.

• Até 2050 teremos mais plástico do que 
peixes nos oceanos.

• A cada minuto 4 hectares de florestas são
derrubados na Amazonia.

• Mais de 50% do Cerrado já foi alterado.

• Restam 0,8% da Floresta com Araucaria.



O Ainda há esperança?



O Ainda há esperança?



Unidades de Conservação

”For the benefit 
and enjoyment of 
the people”

T. Roosevel



E no Brasil?

• 1937 - Parque Nacional do Itatiaia

• 1992 - Convenção da Biodiversidade

• 2000 - Promulgaçao do SNUC – Lei 
9985/2000

• 2011 Metas de Aichi

• 2019 - Proteção de aproximadamente
17% do territorio terrestre

• 2019 – Proteçao de aproximadamente
25% do Bioma Marinho



A maior potência do planeta ou uma
grande problema?

• Passivo fundiário

• Falta de recursos humanos

• Poucos recursos financeiros

• Pressão antrópica crescente

• Dicotomias e mais dicotomias

•POTENCIAL DE 168 BILHÕES 



Qual é o seu legado?Qual será o nosso legado?



There is a crack in everything
That's how the light gets in

Leonard Cohen 



Obrigada!


