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"O grande vento chega de tarde e se anuncia de longe. 

Antigamente levantava um barrado cinza e dourado no 

horizonte, misturando as cinzas das queimadas com folhas 

secas, amarelas, que brilhavam ao sol. Junto com as 

folhas secas voavam as sementes do cerrado, aladas, 

imitando borboletas, transportadas a grandes distâncias. 

Hoje o vento levanta a poeira dos chapadões arados e o 

cinza-dourado agora é vermelho e a poeira do grande 

vento entra nas casas, sufoca as pessoas e se espalha 

deseducadamente sobre todas as coisas. 

“Vai chover! Pra dentro, Menino”" 

 (PERINI, 2003) 

 



 

 

PREFÁCIO 

 
Quando criança me lembro de observar o Cerrado e pensar “que vegetação feia, com 

árvores secas e troncos tortos”. Mas aos poucos, fui mudando de opinião e aprendendo a 

apreciá-lo. Passei a admirar sua diversidade de formas e cores, a beleza dos pequizeiros que 

floresciam em meio à seca e coloriam a paisagem ao pé da chapada, cuja parte superior era 

ocupada por uma imensidão de lavouras, pela prosperidade agrícola.  

A força e resiliência do Cerrado me impressionavam e impressionam, estão presentes não 

só em sua vegetação, que renasce a cada episódio de queimada, mas no lobo-guará, cujo olhar 

profundo exprime algo, capaz de tocar, cativar. As caminhadas que fazia em meio a ele eram 

momentos de descoberta, era interessante observá-lo, tentar interpreta-lo com um olhar curioso.  

Foram as experiências que vivenciei com o Cerrado que despertaram meu interesse por 

estudá-lo e as alternativas para poupá-lo, e em parte motivaram a presente pesquisa. 

  



 

 

RESUMO 
 

O Cerrado é o segundo bioma brasileiro em área de unidades de conservação (UC). A condição 

de conservação é estratégia de proteção para enfrentar a intensa conversão do uso da terra. Essas 

unidades são beneficiadas pelas políticas ambientais nacionais que foram promulgadas nas 

últimas décadas, no entanto, muitas dessas UC não recebem um esforço adequado para 

aumentar sua eficiência. Ao mesmo tempo, a pressão da conversão do uso da terra em seu 

entorno também afeta sua eficiência. A presente pesquisa propõe-se a avaliar a relação entre a 

estrutura e a distribuição espacial das unidades de conservação do Cerrado com as mudanças 

no uso da terra ocorridas nas últimas cinco décadas. Para atingir esse objetivo, fez-se uma 

análise quantitativa da distribuição temporal e espacial das UC, levando-se em conta aspectos 

físicos da paisagem, bem como a avaliação da representatividade de cada fitofisionomia nas 

UC frente à conversão do uso da terra. A base de dados utilizada foi obtida de diversas agências 

governamentais. Os resultados revelaram que parte considerável das áreas protegidas localiza-

se em locais inadequados para o agronegócio, enquanto as chamadas áreas mais "agradáveis" 

já foram convertidas. A distribuição da UC no Cerrado não é regular, algumas se concentram 

em certas áreas, enquanto em outras há grandes lacunas. Em geral, as maiores UC estão situadas 

em porções menos antropizados do Cerrado e têm criação recente, a partir da década de 1980. 

As da porção leste, são mais antigas, apresentam melhor aptidão, área agrícola maior e 

apresentam significativo conflito de uso em seu interior. Dez principais compartimentos de UC 

foram identificados no Cerrado, provando que o tempo e o espaço são variáveis importantes 

para entender o papel desempenhado pelas políticas de conservação no Cerrado brasileiro. As 

áreas protegidas constituem uma alternativa para conservação, porém deve-se pensar sua 

localização e conexão, para que possam garantir a manutenção dos ecossistemas e sejam de fato 

eficazes. 

 

Palavras-chave: Áreas Protegidas; Cerrado; Uso e Cobertura da Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The Brazilian Savannah (Cerrado) is the second Brazilian Biome in area of conservation units 

(CU), a protection strategy to face the intense conversion to land use. These units are benefited 

by national environment policies that have been promulgated in the last few decades. However, 

many of these CU do not receive suitable effort to enhance their effectiveness. At the same 

time, the pressure of land use conversion in their surroundings also affects their effectiveness. 

This research proposes evaluates the relationship of spatial structure and spatial distribution of 

Federal and State Conservation Units in the Brazilian Savannah to the conversion of changes 

in land use that occurred over the last five decades. As a main result, a thematic mapping of 

time-space distribution of CU is proposed. To archive this objective, a quantitative analysis of 

temporal and spatial distribution of UC is carried out as well as the evaluation of the 

representativeness of each phytophysiognomy in the CU facing the land use conversion. The 

database applied were obtained from government agencies. The Results revealed that 

considerable part of the protected areas are located in places inappropriate for agribusiness, 

while so-called areas more "enjoyable" have already been converted. The distribution of UC in 

the Cerrado is not regular, some focus on certain areas, while in others there are big gaps. In 

General, the largest UC are located at least anthropic of Cerrado and have recent creation, from 

the Decade of 1980. The East portion, are older, are in better fitness, agricultural area larger 

and present significant conflict of use in your interior. Ten main UC-compartments are 

identified in the Cerrado, proving that time and space are important variables to understand the 

role played by conservation policies in the Brazilian Savannah. Protected areas constitute an 

alternative for conservation, however you must think your location and connection, so that they 

can ensure the maintenance of ecosystems and are in fact effective. 

 

Keywords: Protected Areas; Cerrado; Land Use and Land Cover. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de intensificação das relações sociais e econômicas no mundo resultou na 

apropriação capitalista, e inseriu o Cerrado brasileiro no espaço produtivo mundial. Ou seja, 

tudo que é produzido nessa região é exportado e comercializado em várias partes do mundo. 

A exemplo, a Revolução Verde, expressão usada para designar a modernização das práticas 

agrícolas no campo. 

Todo o processo de modernização no campo gerou impactos econômicos, sociais e 

ambientais. Com efeito, observou-se o crescimento das trocas comerciais e, portanto, 

acumulação de recursos financeiros, que contribuiu para o crescimento da população nas áreas 

urbanas e gerou impactos ambientais, especialmente com a conversão das paisagens naturais. 

Nesse sentido, observa-se desmatamento em larga escala, fragmentação de paisagens, desgaste 

dos solos, que nem sempre são manejados adequadamente, e consequente desencadeamento 

de processos erosivos (CASTRO, 2005). 

Esses impactos despertaram a atenção para importância do Cerrado e seu acelerado 

processo de conversão, ganhando força as tentativas de protegê-lo em níveis, local, nacional e 

mundial. Frente as pressões em prol da conservação, uma das medidas foi o estabelecimento de 

áreas protegidas, como as unidades de conservação, terminologia utilizada no Brasil para 

designar um: 

 
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

Estes espaços são subdivididos em duas categorias principais: UC de Proteção Integral e 

de UC de Uso Sustentável. A primeira tem como objetivo a proteção integral (PI), visa a 

preservação dos recursos, veda a ocupação humana e o desenvolvimento de atividades dentro 

de suas áreas, limita-se, na maioria das vezes, a visitação e atividades científicas. As UC de Uso 

Sustentável (US), propõe o uso adequado dos recursos em interação com as comunidades 

presentes. 

As unidades de conservação constituem um “sistema aberto e dinâmico em constante 

interação com seu ambiente” (ARAÚJO, 2007, p. 127), e sua distribuição e contexto de criação 

influem em sua relevância, tanto no quesito proteção de biodiversidade, como de amostras 
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significativas de determinados ecossistemas (PINTO, 2008). Porém, essas unidades nem 

sempre alcançam os objetivos com os quais foram idealizadas, devido a uma série de fatores, 

dentre os quais: contexto de criação, questões políticas e financeiras. 

Atualmente, como reflexo das problemáticas que envolvem as UC percebe-se um 

considerável número de trabalhos que tratam de temáticas relacionadas às unidades de 

conservação, em especial a respeito de sua efetividade (FARIA, 2004; LIMA et al., 2005; 

SALMONA et al., 2014; PINHO, 2008; SILVA, 2012; BANZATO, 2014; HOCKINGS et al., 

2009). Contudo, nem sempre comtemplam abordagens mais abrangentes, como das diferentes 

categorias, esferas administrativas e escala de análise a nível de bioma. 

Cada unidade é única, possui uma realidade diferente e especificidades, fruto de sua 

localização, contexto histórico, gestão, aspectos sociais, entre outros. São regidas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que também possui especificidades, e estudá-

las, considerando essa perspectiva de sistema, pode auxiliar no entendimento da estrutura 

espacial e temporal das UC como um todo. 

Esse contexto abre possibilidade ao seguinte questionamento: a apropriação do Cerrado 

condiciona a distribuição espacial e temporal das UC nesse bioma? Ou seja, o processo de 

criação e estabelecimento dessas unidades está relacionado e é afetado pela dinâmica de uso do 

Cerrado? O presente estudo busca avaliar estes aspectos, onde estão localizadas as UC no 

Cerrado, sob quais influências, pressões e como desempenham seu papel na conservação.  

Objetiva-se, assim, avaliar a estrutura espacial e temporal de criação das unidades de 

conservação presentes no Cerrado frente às mudanças de cobertura e uso da terra, desde o final 

da década de 1940, período em que começaram a ser delimitadas as primeiras áreas que viriam 

a ser UC, até a atualidade. Ressaltando as diferenças entre categorias e esferas administrativas.  

Assim como analisar aspectos relacionados ao histórico de criação, distribuição das UC e 

verificar como são influenciadas pelo processo de conversão do Cerrado, se sua criação é uma 

resposta as pressões advindas deste, ou, o antecedem. Como resultado principal, é proposto um 

mapeamento temático da distribuição espaço-temporal das UC. 

Para tal, é apresentada uma análise quali-quantitativa da distribuição e estrutura espacial 

(onde e como estão localizadas), temporal (como se deu e da sua criação, qual o histórico de 

criação das UC no Cerrado, quais seus precedentes) e representatividade na conservação do 

Cerrado (o que está sendo conservado, em qual proporção). 

Assim, faz-se aqui uma avaliação espaço-temporal das UC presentes no Cerrado e sua 

relação com as formas de ocupação da terra, compondo três capítulos. O primeiro capítulo 

referente à revisão bibliográfica geral a respeito do contexto legal e de gestão das áreas 
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protegidas. Além de definições e caracterização do Cerrado e seu processo de ocupação. O 

segundo, analisa as UC no Cerrado, sua caracterização e histórico de criação. O terceiro e último 

apresenta a relação entre essas UC e o processo de conversão do Cerrado, e é proposta a 

compartimentação da conservação do Cerrado.  



19 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS: 

O estudo das unidades de conservação não é tarefa simples, principalmente quando o 

recorte espacial de análise é um bioma. Isso ocorre porque são numerosos os estudos, que 

normalmente incorrem sobre as unidades de forma isolada. Desse modo, é vasto o material 

bibliográfico disponível, e selecioná-lo foi o primeiro passo. Reunir, organizar e sistematizar 

dados foi o segundo, não menos complexo. São muitas UC e novas são criadas com certa 

frequência, existem diferenças entre cada categoria e esfera administrativa, e os dados são 

atualizados constantemente pelas bases/fontes de dados. 

 Um dos desafios foi pensar em como avaliar/estudar todo este quantitativo, qual 

perspectiva poderia responder os objetivos propostos. A análise geoespacial/espacial demostrou 

ser uma boa alternativa, uma vez que resultou em produtos cartográficos que possibilitaram 

uma visualização geral das UC, e até mesmo uma análise síntese dos resultados obtidos.  

Utilizou-se informações geográficas disponíveis do Bioma Cerrado, como o mapeamento 

realizado pelo projeto TerraClass/MMA Cerrado de 2015, e de cobertura vegetal 

(fitofisionomias) elaborado pelo IBGE; das UC, no Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC), que reúne dados sistematizados de todas as UC brasileiras (Quadro 1). 

Estes foram manuseados em ambiente SIG e correlacionados às bibliografias consultadas.  

 

Quadro 1 - Informações geográficas, fonte, ano e respectivas escalas utilizadas na pesquisa. 

Dado/shape Fonte Ano Escala 

Uso do Solo MMA 2013 1:250.000 

Cobertura Vegetal do Cerrado IBGE 2002 1:250.000 

Delimitação UC MMA 2016 1:100.000 

Aptidão/Potencialidade Agrícola IBGE 2002 1:5.000.000 

Biomas do Brasil IBGE 2004 1:5.000.000 

Terras Indígenas e Territórios Quilombolas INCRA 2016 1:100.000 

Mapa Exploratório de Solos do Estado de 

Tocantins   
IBGE 

2007 
1:1.000.000 

Mapa de Solos por Folha  IBGE 2013/2016 1:250.000 

Solos da Amazônia Legal   IBGE 2012 1:250.000 

Mapa de Solos do Estado de Goiás   

Macrozoneamento 

Agroecológico e 

Econômico do Estado de 

Goiás 2014 

1:500.000     

Mapa de solos MG   CPRM   1:1.000.000 
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Na concepção de Souza (2003), o SIG diz respeito a um sistema que efetua tratamentos 

computacionais de dados geográficos, possibilita a associação de diferentes variáveis e 

integração de vários tipos de dados. Segundo Ferreira (2014), uma pesquisa que tem como um 

de seus instrumentos o Sistema de Informação Geográfica (SIG) parte do pressuposto de que o 

espaço geográfico real foi transformado em um modelo de espaço geográfico digital.  

A adoção de geotecnologias constitui um meio para avaliação da efetividade de UC e 

direcionamento de medidas necessárias para sua manutenção. Nestes termos Luíz (1998) afirma 

que: 

 

“Os produtos cartográficos, de sensoriamento remoto e as técnicas de 

geoprocessamento, apresentam-se como ferramentas imprescindíveis no 

levantamento do impacto ambiental, para compreensão da complexidade 

espacial de uma determinada região, e ainda permite relacionar esta 

complexidade ao impacto ambiental. Essas técnicas vêm subsidiando 

trabalhos no sentido de demonstrar os recursos tecnológicos eficientes e 

disponíveis, para a identificação, levantamento, avaliação e monitoramento 

das áreas agrícolas, bem como, o acompanhamento da expansão da fronteira 

agrícola” (LUÍZ, 1998, 122 p.). 

 

A análise geoespacial é, segundo Berry e Marble (1968) apud Ferreira (2014, p. 48), “um 

tipo de análise quantitativa incorporada à Geografia, baseada em um estudo aprofundado dos 

padrões de pontos, linhas, áreas e superfícies, dispostos em mapas.  

Segundo Smith et al. (2007, p. 26), em termos conceituais, “análise geoespacial” pode ser 

definida como um conjunto de técnicas que são aplicadas em dados que podem ser 

referenciados em um plano dimensional e relacionados a atividades terrestres. Envolvendo 

procedimentos como combinação de mapas, buffers, estatísticas espaciais e análises de 

superfície.  

 

✓ Procedimentos Metodológicos adotados por capítulo: 

1º. Capítulo 

O primeiro capítulo foi elaborado com base na consulta a materiais bibliográficos sobre 

a temática estudada, disponível em bases como o Portal de Periódicos da CAPES, banco de 

teses e dissertações do Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS – UnB, indexador 

Scielo, bibliotecas, anais do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC), entre 

outros.  

2º. Capítulo 

O segundo abarcou procedimentos mais práticos, com levantamento e sistematização das 

UC presentes no Cerrado por meio de consultas ao CNUC, elaboração de mapas de localização 
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e gráficos. Adquiriu-se material cartográfico do recorte selecionado, que foi trabalhado em 

programas de mapeamento, com o uso de ferramentas de recorde, intersecção, agrupamento e 

modelagem de densidade. Teve como finalidade analisar a estrutura espacial e caracterizar o 

histórico de criação das UC no Cerrado.  

3º. Capítulo 

a) Avaliação da Vegetação 

 Os procedimentos adotados consistiram em consulta às bases de dados secundários como 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), INDE (Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais) e MMA (Ministério do Meio Ambiente), para aquisição de dados de cobertura 

vegetal e recortes espaciais em formato shapefile. Estes foram recortados para área de estudo, 

processados e trabalhados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), resultando 

em mapas temáticos e gráficos ilustrativos.  

 O mapeamento de cobertura vegetal do Cerrado elaborado pelo MMA/IBGE (2002), em 

escala espacial de 1:250.000, foi resultado da análise de 114 cenas Landsat do ano de 2002, em 

sua maioria dos períodos de estação seca, entre agosto e outubro.  A representatividade das 

fitofisionomias savânicas foi medida pela sua proporção protegida por UC para a área total. 

A classificação de vegetação adotada pelo IBGE é baseada na proposta de Veloso et al. 

(1991). O Sistema Fitogeográfico Brasileiro utiliza a divisão de 12 Regiões Fitoecológicas, 

grupos maiores de vegetação que se dividem em subgrupos, também denominados de 

formações. Dentre elas está a “Região Fitoecológica da Savana (Cerrado e Campos Gerais), que 

se divide em Arborizada, Florestada, Gramíneo-Lenhosa e Parque. 

O Manual Técnico de Vegetação do IBGE de 2012 fez a tentativa de associar as 

definições adotadas pelo mapeamento realizado em 2002 e as classificações mais usuais no 

Brasil, como a de Ribeiro e Walter (2008). Em 2015 o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) e o MMA também tentaram adequar as duas classificações (Figura 1).  

https://www.google.com.br/search?q=shapefile&start=0&spell=1
http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
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Figura 1. Compatibilização entre as classificações de vegetação: Ribeiro e Walter (2008) e IBGE 

(2012). Fonte: INPE/MMA, 2015. 

 

b) Avaliação do Uso e Cobertura 

Empregou-se o mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal do Bioma Cerrado, 

elaborado pelo projeto TerraClass Cerrado, do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e dados 

de unidades de conservação do Brasil, disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC), do MMA (Ministério do Meio Ambiente). Neste portal é possível obter 

os limites das UC e relatórios de dados consolidados por bioma.  

Os dados de uso foram associados aos de UC por intermédio de ferramentas dos 

programas QGis e ArcGis, como Intersect e clip. Foi calculada a área das classes de uso 

presente em cada UC, e quantificado o percentual de cobertura antrópica (agricultura (perene e 

anual), pastagem, silvicultura, mineração, urbano, mosaico de ocupação, solo exposto e outros) 

e natural (vegetação natural florestal, vegetação natural não florestal e área natural não 

vegetada) por categoria (PI e US) e esfera administrativa (FE e ES). Calculou-se também a área 

de Cerrado presente em cada estado e a proporção desta correspondente a cobertura antrópica 

e a UC.   
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Além disso, recorreu-se a imagens do Google Earth para avaliação do estado de 

conservação no interior e entorno das UC, por meio de inspeção visual. O limite das UC e os 

polígonos de área antrópica foram convertidos para o formato KML e sobrepostos nas imagens 

do Google Earth. Buscou-se identificar áreas de conflito dentro das UC, influências do entorno, 

situação de regeneração e em quais condições gerais do meio físico estavam localizadas.  

c) Avaliação da Aptidão/Potencial Agrícola 

Foi utilizado o mapeamento de aptidão/potencial agrícola realizado pelo IBGE (2002), que 

utilizou fatores como fertilidade, características físicas e morfológicas, principais limitações e 

condições do relevo para classificar o potencial dos solos à agricultura. Foram adotadas 8 

classes de adequabilidade (Quadro 2):  

 

Quadro 2 – Classes de aptidão agrícola e principais características. 

Classe 
Caracter

ísticas 
Fertilidade Topografia Limitação 

1 - Boa Boas Alta 
Plana a suave 

ondulada 
Praticamente sem limitações 

2 - Boa a regular Boas Média 
Plana a suave 

ondulada 

Média a baixa disponibilidade de 

nutrientes 

3 - Regular a boa Regulares Média a alta 
Plana a suave 

ondulada 

Apresentam risco de inundação, 

impedimento de drenagem 

4 - Regular Boas Baixa 
Plana a suave 

ondulada 

Baixa disponibilidade de 

nutrientes, excesso de alumínio 

5 – Regular a 

Restrita 
Regulares Média a alta Plana a ondulada 

Declives acentuados, pouca 

profundidade, textura grosseira 

6 - Restrita 
Boas a 

regulares 
Baixa 

Ondulada a 

montanhosa, ou 

fortemente 

ondulada 

Declives acentuados, restrição de 

drenagem, excesso de alumínio 

7- Restrita a 

desfavorável 
Regulares Baixa 

Plana e suave 

ondulada 

Excesso de sódio, restrição de 

drenagem, risco de inundação 

8 - 

Desaconselhável 
Ruins Muito baixa 

Montanhosa a 

escarpada 

Alta salinidade, reduzida 

profundidade, terreno pedregoso 

ou rochoso, textura arenosa 
Fonte: IBGE (2002) 

 

d) Mapa Síntese 

O levantamento bibliográfico, de dados e os procedimentos técnicos em SIG levaram a 

elaboração de um produto síntese, com o intuito de reunir e associar as análises realizadas. As 

UC foram compartimentadas/agrupadas de acordo com características em comum: localização, 

categorias e esferas administrativas, presença de mosaicos e corredores, histórico de criação, 

cobertura vegetal, aptidão agrícola da área, áreas antrópicas, conflitos de uso e evolução/estagio 
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da “Fronteira Agrícola” (Figura 2). Além da identificação de áreas sem existência UC e/ou 

baixa densidade.  

 

 

Figura 2. Passos adotados para elaboração do mapa síntese.  

 

Para escolha dos compartimentos, os produtos elaborados/obtidos foram avaliados 

individualmente e divididos em setores de características semelhantes. Posteriormente, cada 

compartimento foi sobreposto e correlacionado. Estes procedimentos foram realizados por meio 

de verificação/exame visual e delimitação manual. Optou-se por este tipo de procedimento pelo 

fato de que as análises envolvidas têm cunho não só quantitativo, mas também qualitativo e 

interpretativo. Foi necessário levar em conta não apenas o que estava espacializado, mas 

também o contexto envolvido.   
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Foram classificados 10 compartimentos, de acordo com características das UC: número, 

proporção (área), tipo (PI, US, FE, ES), período de criação, aptidão geral das terras e estado de 

conservação. Além de fatores intrínsecos, como contexto de estabelecimento. 

O esquema abaixo traz um resumo metodológico do que foi proposto neste estudo (Figura 

3): 

 

 

Figura 3. Esquema metodológico. 
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CAPÍTULO I - APROXIMAÇÃO COM O TEMA EM ESTUDO 

 

Em outubro de 1961, sob os auspícios do então Instituto 

Agronômico do Oeste, hoje Instituto de Pesquisas e 

Experimentação Agropecuária do Centro-Oeste 

(IPEAGO), reuniram-se em Sete Lagoas, Estado de Minas 

Gerais, cerca de setenta técnicos brasileiros para 

debaterem os problemas do cerrado. A decisão de convocar 

a reunião fundamentou-se na necessidade de prosseguir 

com as pesquisas em torno da conquista dos cerrados, 

visando à elaboração de um programa para o seu 

aproveitamento agrícola, florestal e agroecológico. Tais 

pesquisas datam de 1944, quando na Estação Experimental 

de Sete Lagoas, técnicos do Ministério da Agricultura 

criaram condições de exploração econômica dos solos 

ácidos e pobres do centro-oeste brasileiro, principalmente 

com a aplicação da calagem e da adubação verde 

(MENEZES e ARAÚJO, in: BRASIL, 1964, p. 7). 

  

Neste capítulo é apresentado o panorama geral dos temas a serem estudados: Cerrado e 

unidades de conservação. Num primeiro momento nos atemos ao Cerrado, com breve descrição 

de suas características e processo ocupação. Em um segundo, é feito um apanhado geral das 

áreas protegidas em seu contexto mundial e das unidades de conservação no Brasil, destacando 

questões relacionadas a seu estabelecimento ao longo do tempo, importância e efetividade. Este 

capítulo é, portanto, base para as análises e discussões feitas ao longo dos próximos capítulos.  

 

1.1.  Cerrado: uma caracterização geral 

 

A terminologia “cerrado” pode ter vários sentidos. Um de seus significados iniciais foi: 

“fechado” ou “vegetação densa”. No decorrer dos anos passou ser utilizada para denominar a 

vegetação característica da porção central do Brasil, que até o final do século IXX era conhecida 

como “tabuleiros” e “tabuleiros cerrados” (ALHO e MARTINS, 1995). Batalha (2011) define 

o cerrado em três sentidos, tendo em vista a variedade de significados com que a palavra pode 

ser usada: 

 
Assim, podemos usar a palavra “cerrado” em três sentidos: 1) Cerrado, 

com a inicial maiúscula, quando estivermos nos referindo ao domínio 

fitogeográfico do Cerrado, incluindo não só o cerrado sensu lato, mas 

também os outros tipos vegetacionais que ali se encontram; 2) cerrado 

sensu lato ou simplesmente cerrado, quando estivermos nos referindo ao 

cerrado enquanto tipo vegetacional, isto é, do campo limpo ao cerradão 

– aqui há um complexo de biomas, bioma dos campos tropicais, das 

savanas e das florestas estacionais ; 3) cerrado sensu stricto, quando 
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estivermos nos referindo a uma das fisionomias savânicas do cerrado 

sensu lato. É importante usarmos tais termos de forma precisa e acurada 

para que definamos aquilo que pretendemos estudar e para que 

conservemos esse complexo de biomas, com toda a biodiversidade que 

compõe o cerrado (BATALHA, 2011, p. 1-4). 

 

Na perspectiva de bioma, complexo vegetacional (MMA, 2016), o Cerrado corresponde 

a aproximadamente ¼ do território nacional, são mais de dois milhões de km². Segundo 

Ab’Sáber (2003, p. 37) sua região central ocupa predominantemente maciços planaltos de 

estrutura complexa, e sua paisagem é composta predominantemente por “interflúvios e 

vertentes suaves dos diferentes tipos de planaltos regionais”.  

Segundo Coutinho (1992) e Oliveira (2005) o bioma Cerrado é composto por mosaicos 

de formas fisionômicas que não se apresentam de forma ordenada, alternando-se entre campos 

sujos, cerradão, campo cerrado, campo limpo, entre outras. Diversidade fruto do mosaico de 

tipos de solos nele presentes, do regime de queimadas e da ação antrópica.  

Seus solos são prevalentemente profundos, bem drenados, distróficos, ácidos, de baixa 

fertilidade, e alta concentração de ferro e alumínio (ALHO e MARTINS, 1995). A classe dos 

latossolos é preponderante, representa mais de 45 % do bioma e corresponde a solos altamente 

intemperizados, presentes geralmente em residuais de superfícies de aplainamento de 

topografia plana a suave-ondulada, conhecidas como “chapadas”. Quando manejados 

inadequadamente, pode ser provocada a formação de sulcos e voçorocas (REATTO e SPERA, 

1998). Outros tipos de solo presentes em proporções significativas do Cerrado são os neossolos 

e os cambissolos, mais friáveis e baixa capacidade de agregação de partículas (opt. cit., 1998), 

consequentemente com maior suscetibilidade a erosão.  

As rochas das quais se originaram essas classes de solos são antigas, com diagênese 

entre 570 milhões e 4,7 bilhões de anos BP (ALHO e MARTINS, 1995). Elas representam 

elementos determinantes, juntamente com outros fatores, como ação do intemperismo e relevo, 

no tipo de solo formado: 

 

Nas posições mais acidentadas da paisagem, em relevos ondulados a 

forte-ondulados, esses materiais rochosos são facilmente intemperizáveis 

e estão associados a solos jovens. Solos derivados de rochas básicas em 

relevos planos a suave-ondulados são muito imtemperizados e 

apresentam fertilidade natural baixa, porém com riqueza considerável em 

micronutrientes (REATTO e SPERA, 1998, P. 48). 

 

Segundo Pinto (1994) o efeito do clima no Cerrado é indireto, atua por meio de sua ação 

sobre o solo, sendo fator limitante apenas no fato desse complexo vegetacional ocorrer onde 

não há geadas, ou pelo menos quase, e com precipitação intermediária, entre 750 e 2000 
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mm/ano. Todos estes fatores (geologia, clima, relevo, solos, vegetação) associados colaboraram 

para a heterogeneidade espacial do Cerrado. 

Os cerrados correspondem a aproximadamente 10% das savanas tropicais. As savanas 

são um ecossistema extremamente dinâmico e heterogêneo, presente em mais de 30 países, 

principalmente nos trópicos e subtrópicos, com área total aproximada de 20 milhões de km² 

(GOEDERT et al., 2008). Com suas diversas composições florísticas e formas fisionômicas, as 

savanas possuem nomenclaturas que variam de acordo com o país e continente de ocorrência: 

llanos na Venezuela, miombo na África Central e do Sul, savana na África Oeste/Leste e 

Austrália, cerrado no Brasil (COLE, 1986). 

 Apesar das diferenças existentes, as savanas têm em comum a presença de uma camada 

continua de vegetação herbácea e um dossel descontínuo de arbustos e árvores, resultante de 

um padrão de distribuição das chuvas, com presença de uma estação chuvosa e outra seca 

(GOEDERT et al., 2008). 

Atualmente, se comparadas às florestas densas, as savanas são bem mais afetadas pela 

influência humana, por conta do uso intensivo de suas terras para atividades agrícolas, práticas 

de queimada e caça predatória (POTAPOV et al., 2008). Essas atividades contribuem para o 

esgotamento dos componentes gramíneos e lenhosos da cobertura nativa, bem como aceleração 

de processos erosivos do solo e desertificação (SMITH, 2016).  

O Cerrado, em especifico, comporta elevada biodiversidade, 44% de sua flora é 

endêmica e é a savana tropical mais diversificada do mundo (KLINK e MACHADO, 2005). É 

considerado o berço das águas, onde nascem rios que abastecem grandes bacias do país, além 

de seu papel na alimentação dos reservatórios subterrâneos. Nele vivem populações que ao 

longo do tempo desenvolveram práticas culturais e um modo de vida únicos, relações que vão 

além do econômico. É portador de potenciais, muitos dos quais ainda desconhecidos, ou 

depreciados. 

O Cerrado é composto por paisagens variadas, com toda a sua diversidade, está presente 

na mesa do brasileiro, especificamente do goiano, em pratos preparados com seus frutos, como 

o pequi (Caryocar brasiliense); na medicina popular, como em remédios com sementes da 

imburana (Commiphora leptophloeos), utilizada para tratar problemas estomacais; nas opções 

de lazer, em atrativos como cachoeiras, trilhas, mirantes, etc.; no artesanato; na água que 

consumimos (Figura 4). Em seus solos dão-se as atividades agropecuárias. Logo, é fonte 

inestimável de recursos.  



29 

 

 
Figura 4. Área oficial do Cerrado. Primeira figura, parte superior: cursos hídrico; segunda: 

Commiphora leptophloeos, popularmente conhecida como imburana; terceira, a direita:  Caryocar 

brasiliense, popularmente conhecimento como pequi; quarta, a esquerda e quinta, a direita: área 

agricola no oeste da Bahia; sexta,  a esquerda: visitantes em cachoeira/poço no PN da Chapada dos 

Veadeiros  – GO; sétima, a direita: artesanato com materiais do cerrado; oitava, a esquerda: cartão 

telefonico do final da decada de 1990. Fonte do shape: MMA. Fonte das Fotos: Santos, 2017. 

 

1.1.1. Processo de Ocupação 

Muito embora tenha sido convencionado dizer que o Cerrado é detentor de poucos 

recursos aproveitáveis, correspondendo a regiões de solo pobre, ácido e distante dos grandes 

centros urbanos, sua ocupação humana remonta a aproximadamente 11 000 anos A.P., com o 

surgimento da tradição Itaparica (BARBOSA e NASCIMENTO, 1994). De acordo com Borges 

e Almeida (2009, p. 5) esses povos nos deixaram como legado um regime alimentar 

diversificado, vasto conhecimento de plantas medicinais e dinâmicas ecológicas. Infelizmente 

foram praticamente extinguidos em decorrência da colonização do “homem branco” em meados 

do século XVIII (BARBOSA, 1995; BARBOSA e SCHMITZ, 1998; BORGES e ALMEIDA, 

2009). 

Depois desses primeiros registros pleisto-holocênicos, foi apenas no século XVIII que 

a região do Cerrado foi inserida na dinâmica global, com a abertura e assentamento de povoados 

para a exploração de ouro, pedras preciosas e escravização dos indígenas. Com a exaustão das 

reservas, até então exploradas, a região passou a ser aproveitada para a pecuária extensiva e 
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agricultura de baixa escala, de subsistência (ALHO e MARTINS, 1995; PIRES, 2000). Cenário 

que só começou a mudar a partir de 1920, com a expansão da monocultura do café para o 

interior de São Paulo (SANO et al., 2010).  

Na década seguinte, a política de desenvolvimento regional do governo Getúlio Vargas 

permitiu a ligação ferroviária entre as cidades de São Paulo e Anápolis (GO), passando pelo 

Triângulo Mineiro, sob a égide da “Marcha para o Oeste”, que impulsionaram o processo de 

ocupação da porção mais central do Cerrado (FARIA, 2010 e AUBERTIN, 2013). Assim, 

iniciou-se, por mais uma vez, o estímulo dos fluxos migratórios para a região e desenvolvimento 

econômico em alguns locais.  

Mas, a ocupação intensiva, como “fronteira agrícola”, ocorreu mais tarde, com a 

modernização agrícola (AUBERTIN, 2013, p. 8), a partir da década 1970, sob influência da 

“Revolução Verde”, que foi: 

 
(...) gestada internacionalmente sob o patrocínio de fundações privadas e 

governamentais dos países ricos, foi uma estratégia veiculada 

ideologicamente como contribuição sistemática de combate á fome no 

Terceiro Mundo. De cunho neomalthusiano, o projeto tinha como 

objetivo incorporar áreas da América do Sul, África e Ásia, visando a 

produção de grãos (CHAVES, 2008, P. 328). 

  

Nessa década, os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND I 1972 – 1974 e PND III 

1974 e 1974) foram criados voltados para o desenvolvimento agrícola nas regiões Norte e 

Centro-Oeste, e deram suporte para programas como: Programa de Polos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia (Poloamazônia), Programa Especial da Região da Grande 

Dourados (Prodegran), Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e Programa 

Especial da Região Geoeconômica de Brasília (PIRES, 2000, p. 115).  

Segundo Chaves (2008), o governo passou a desenvolver mecanismos para viabilizar a 

exploração das terras “improdutivas” do Cerrado. Os programas Polocentro e Prodecer tiveram 

importante papel nesse sentido, uma vez que foram os principais instrumentos de crédito 

supervisionado, subsídios e assentamentos dirigidos. Nesse novo contexto socioeconômico 

 
(...) duas vertentes principais do agronegócio se expandiram no espaço 

do bioma: a grande pecuária de corte ancorada, principalmente, na 

adaptação dos braquiárias ao ambiente do Cerrado, e a produção de grãos 

para exportação em sistema de grandes monoculturas. Há que se associar 

a essas a grande exploração do Cerrado para o carvoejamento e a 

sustentação da indústria siderúrgica e celulósica de diversas regiões 

(MAZZETTO, 2009, p. 94). 

 

A ocupação intensiva do Cerrado não se deu ao acaso e foi, indubitavelmente, precedida 
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por uma série de pesquisas que deram base para o estabelecimento de programas direcionados 

à promoção de sua ocupação mais intensiva. 

Para Ferri (1980), a atenção do mundo científico para o Cerrado foi chamada pelos 

viajantes naturalistas no século XIX. A primeira obra notável sobre a vegetação do Cerrado 

data de 1892, “Lagoa Santa” de Eugenio Warming, entretanto, o primeiro trabalho experimental 

feito no Brasil sobre o cerrado deu-se em 1943, nas terras da Estação Experimental de Biologia 

e Piscicultura de Emas (FERRI, 1971). Posteriormente a este trabalho seguiram-se uma série 

de outros, visando um maior conhecimento do cerrado e suas possibilidades de aproveitamento 

econômico em grande escala. 

No início da década de 1940, na Estação Experimental de Sete Lagoas, técnicos do 

Ministério da Agricultura criaram condições de exploração econômica dos solos ácidos e 

“pobres” do centro-oeste brasileiro, principalmente com a aplicação da calagem e da adubação 

verde, técnicas já utilizadas nos Estados Unidos no início do século XX (BRASIL, 1964, p. 5). 

Abelson e Rowe (1987) ressaltam que houve cooperação de agrônomos norte americanos no 

desenvolvimento de experimentos para identificação de requisitos para a exploração eficaz dos 

solos do Cerrado, muitos dos quais especialistas em solos tropicais, além de pesquisadores 

brasileiros que estudaram nos Estados Unidos.  

Em 1962, visando reunir pesquisadores do Cerrado e discutir as pesquisas existentes, foi 

realizado o primeiro “Simpósio Sobre o Cerrado”, financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico  (CNPq) e pela Academia Brasileira de Ciências (ABC). Nele esteve 

presente número considerável de cientistas de todo o país, tratando de questões de base para o 

conhecimento desse bioma. Desta forma, buscou-se a caracterização e o conhecimento dos 

recursos naturais do Cerrado. Esse também foi o enfoque dos dois simpósios seguintes, 

realizados em 1965 (patrocinado pelo CNPq e ABC) e 1971 (patrocinado também pela 

FAPESP, pelo CNPq e ABC). 

 A partir do quarto simpósio, em 1976, que teve patrocínio do CNPq e da Embrapa, o 

enfoque foi mais prático, na utilização dos recursos do Cerrado para a agropecuária, haja vista 

que a pesquisa de base já havia sido feita (FERRI, 1980). Os debates e conclusões obtidas desse 

evento foram fundamentais no desempenho do Polocentro (MARCHETTI e MACHADO, 

1980).   

Em 1967 foi criada a superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), 

em 1971 o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE) e em 1973 a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com papel importante no 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzy-fr1NDVAhXJTJAKHaOpB4IQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fapesp.br%2F&usg=AFQjCNEOljbCfHOHnOaCp7vfi3Bwv6okyw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzy-fr1NDVAhXJTJAKHaOpB4IQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fapesp.br%2F&usg=AFQjCNEOljbCfHOHnOaCp7vfi3Bwv6okyw
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desenvolvimento de pesquisas para o uso agrícola do Cerrado. Não só os solos foram adequados 

às necessidades agrícolas, as plantas também foram adaptadas às características do meio. As 

pesquisas focaram em encontrar variedades mais tolerantes a acidez dos solos do Cerrado 

(ABELSON e ROWE, 1987).  

O conhecimento sobre o Cerrado pode também ser dividido em dois momentos, conforme 

proposto por Chaves (2008, p. 311): um primeiro voltado para “comprovar que a permanência 

da vegetação do Cerrado estava relacionada à deficiência de nutrientes minerais do solo e não 

à escassez de água”; e um segundo com pesquisas “orientadas para a viabilidade técnica e o 

interesse econômico de seus resultados”, que corresponderiam aos “Simpósios Sobre o 

Cerrado”.  

Todo este processo de transformação e ocupação foi pautado em discursos como o de 

acabar com a fome, necessidade de expansão das áreas agrícolas, esgotamento das terras férteis, 

entre outros. Como pode ser observado em alguns trechos expostos nos anais dos primeiros 

“Simpósios Sobre o Cerrado”:  

 
Ocupando área vizinha da faixa de pressão, o cerrado é a solução mais 

viável para o incremento da produção e da população, a longo prazo. 

Possui um pequeno sistema ferroviário que o corta em duas áreas; 

existem pontas ferroviárias nos seus limites com São Paulo e Minas 

Gerais e o sistema rodoviário é relativamente desenvolvido, permitindo 

o escoamento dos produtos para os centros mais populosos (VERDADE, 

1971, p. 65).  

 

A região Centro-Oeste do Brasil, aqui definida como o centro-oeste de 

Minas Gerais e da Bahia (área de cerrados) e os estados de Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, constitui-se na maior e em uma das últimas 

reservas de terra do mundo, capaz de suportar imediatamente a produção 

de cereais e a formação de pastagens, levando-se em conta a existência 

de uma infraestrutura mínima necessária de transporte e a 

disponibilidade de tecnologia agrícola capas de gerar produção, 

preservar e melhorar a qualidade do solo, através de processos 

economicamente viáveis (ALENCAR, 1980, p. 40). 
 

Os discursos também demonstravam um interesse na região Amazônica, que teve como 

alguns dos empecilhos, para sua ocupação mais intensiva, as dificuldades de acesso e os solos 

pouco propícios. A ocupação do Cerrado era considerada como um ponto de partida para 

tomada do Norte: 

 
É de há muito que defendo a tese de que a Amazônia deve permanecer 

intocada, enquanto se implanta a agropecuária e a silvicultura no cerrado. 

Durante muitos anos, enquanto se explora o cerrado, deve estudar-se a 

Amazônia, para só depois fazer-se um programa de exploração racional 

da mesma (FERRI, 1980, p. 32).  
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Outro aspecto significativo é que o desenvolvimento da Amazônia 

também dependerá do desenvolvimento do cerrado, como uma sucessão 

lógica da integração, evitando-se hiatos entre o litoral e norte 

(VERDADE, 1971, p. 65). 

 

O bom senso de atrair maior atenção para os cerrados, enquanto se 

amadurece a solução amazônica, deve ser considerado como uma 

histórica correlação de rumos na busca de novas regiões agrícolas. 

(ROMANO, 1985, p. 156). 

 

Para Mazzetto Silva (2000, p. 291) esse tipo de visão, ao pressupor que um ecossistema 

possa ter maior valor ecológico que outro, sem evidências concretas para tal, é parcial e 

reducionista. Configura uma situação dramática.  

As questões ambientais e os “possíveis” danos acarretados pelo modelo eram alvo pouca 

atenção no início da modernização agrícola. Tais questões eram até mesmo consideradas como 

meros discursos catastrofistas, exagerados e de pouca importância:  

 
Tornaram-se populares (...) alguns conceitos obviamente exagerados 

sobre as consequências ecológicas da agricultura ou da substituição na 

vegetação nativa por outra cobertura vegetal mais produtiva para o 

homem, dando origem a uma escola que poderíamos chamar de 

“catastrofista” caracterizada por suas teses alarmantes sobre a formação 

de verdadeiros desertos, o completo desaparecimento de rios, a redução 

do oxigênio ou o aumento do gás carbônico na atmosfera, e outras 

consequências imaginárias que carecem de comprovação científica. 

(ALVIM e SILVA, 1980, p. 143). 

 

Nota-se que as políticas de incentivo à ocupação do Cerrado, planos, programas, foram 

precedidos por pesquisas e pela implantação de infraestrutura adequada, como estabelecimento 

das capitais Goiânia (década de 1930) e Brasília (década de 1950), estradas e rodovias, como 

as BR 230 e 163 (1970/1974). 

Conforme Castilho (2016), a modernização no caso de Goiás, estado na porção central do 

Cerrado, foi um processo lento que envolveu distintas ações, com uma preparação ideológica 

que antecedeu os elementos técnicos e infraestruturais. O mesmo (2016, p. 60) acrescenta que 

“a modernização em Goiás teve certa absorção e/ou assimilação interna conforme os interesses 

das classes dominantes locais, mas foi imposta por um conjunto de processos provenientes das 

dinâmicas econômicas que já existiam no Sudeste”. 

Logo, sua ocupação mais intensa deve-se a um conjunto de condicionantes como 

infraestrutura, programas de incentivo e financiamento a pesquisas, fruto do processo de 

modernização. Tudo com plano de fundo composto por discursos como de que “a fome não 

reconhece fronteiras” (VEIGA, 1971, p. 367). 
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A ocupação e o conhecimento sobre o Cerrado ficam marcados pela produção científica 

feita sobre esse bioma. Por exemplo, ao se fazer uma busca rápida no portal de periódicos da 

CAPES, com a palavra-chave “cerrado”, é possível observar que a maioria da produção 

bibliográfica, até a década de 1980, limitava-se a temáticas como fertilidade dos solos, 

disponibilidade hídrica, adubação, análise de fisionomias, nutrição mineral e estudos 

exploratórios visando seu maior aproveitamento econômico (Figura 5).  

 

Figura 5. Número de artigos encontrados no Portal de Periódicos – CAPES com a palavra chave 

“Cerrado”, agrupados por década e pelas tematicas: número total, agricultura, conservação e botânica. 

Org. Santos, 2018. 

 

Somente a partir da década de 1990 teve início uma maior preocupação com as espécies 

endêmicas presentes e a conservação da biodiversidade. Também houve aumento significativo 

de produções a esse respeito, que passaram de menos de 70, entre 1960 e 1970, para mais de 

10.000, ano de 2000. 

Uma consulta neste mesmo portal também possibilitou constatar que produções 

relacionadas a unidades de conservação e áreas protegidas no Cerrado só começaram a ter 

espaço a partir da década de 1990, alcançando número significativo nos anos 2000. O que 

demonstra que a maior sensibilidade ambiental é relativamente recente, e esse tipo de 

preocupação com o Cerrado é mais recente ainda.  
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1.1.2. Consequências 

É fato que a modernização agrícola impulsionou a economia nacional e contribuiu para o 

crescimento econômico de muitos municípios da porção central do Brasil, além dos 

investimentos em pesquisa proporcionarem a redução da necessidade de abertura de novas áreas 

agrícolas (PARRON, et al. 2008, p. 28). No entanto, por outro lado, provocou alterações na 

estrutura fundiária e produtiva da região. Visto que os moldes de produção implantados 

priorizavam grandes extensões de terra, culminando na redução das pequenas propriedades, 

especialização em alguns produtos agrícolas como soja, milho e algodão, e mudança das 

relações de trabalho, em que passou a predominar a mão de obra temporária (PIRES, 2000, p. 

121).  

Além disso, esse processo não ocorreu de forma homogênea, em razão de que os 

programas implantados priorizavam alguns locais. As condições físicas eram fatores 

determinantes/limitantes e, segundo Jesus (1988), a própria localização das estradas implicou 

em um padrão de ocupação, uma vez que se dava preferência às áreas com melhor 

infraestrutura. Logo, tem-se “espaços privilegiados”, com a implantação de redes técnicas e de 

elementos tecnológicos e infraestruturais, em prol de grupos determinados e privilegiados, e em 

detrimento de outros, promovendo a desigualdade espacial (CASTILHO, 2016, p. 198).  

Espacialmente, o processo diferenciado de ocupação no tempo e no espaço deu-se 

primeiramente e com maior intensidade em suas porções sul. Mais tardiamente, nos 

remanescentes ao norte, fruto do histórico de ocupação, das dificuldades de acesso e distância 

dos grandes centros urbanos (Sano et al., 2010; e Silva et al., 2013). 

Essa distinção não foi apenas latitudinal, existem diferenças entre as mudanças de uso do 

Oeste Baiano e do Leste do Mato Grosso. Brannstrom et al. (2008) chegaram ao resultado de 

que embora sejam similares, em termos de área total convertida, a distribuição espacial dos 

fragmentos remanescentes de cerrado e a intensidade de conversão foram diferentes: enquanto 

no Leste do Mato Grosso o processo de conversão começou no início da década de 1970, com 

a plantação de arroz; os índices de vegetação em 1986 eram de 66%, passando para 52% em 

2002, e os remanescentes de cerrado estão mais fragmentados e distribuídos. No Oeste Baiano 

as plantações de soja iniciaram-se depois, no final da década de 1970, porém houve um processo 

mais intenso de conversão quando comparado ao do Leste do MT, passando de 73% de cerrado 

em 1987, para aproximadamente 40% em 2002. 

No Oeste Baiano, como a topografia apresenta poucos obstáculos para a conversão do 

cerrado, existem muitos quilômetros de plantações contínuas, e as áreas de vegetação intacta 

geralmente se concentram nos extremos e em Áreas de Preservação Permanente (APP) (op. cit. 
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2008). Logo, diferentes condicionantes resultaram em diferenças na ocupação e disposição dos 

fragmentos de cerrado.  

Outras consequências, decorrentes das transformações na estrutura ocupacional do 

Cerrado, dizem respeito aos danos ambientais, dentre os quais: fragmentação da paisagem, 

extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, poluição e 

degradação de ecossistemas (KLINK E MACHADO, 2005, p. 148).  

Além da influência no processo de ocupação, Ferreira et al. (2007) observaram que as 

condições naturais e tecnológicas tiveram relação como a formação do preço da terra rural no 

Cerrado brasileiro. Concluindo que existem diferenças de preços relacionadas ao tipo de 

conversão e formas de uso preponderante:  

 

Enquanto o preço das terras com pastagem ou agricultura possui preços 

máximos variando de R$ 7.400,00 a R$ 12.900,00 por hectare, o preço 

máximo de terras com vegetação remanescente é de cerca de R$ 4.630,00, ou 

seja, com valor de 36% a 64% a menos que as áreas transformadas para fins 

agrícolas e criação de rebanhos. Isso indica que a antropização privilegia as 

áreas com melhores condições de geração de renda, uma vez que o preço 

expressa justamente essa capacidade. Assim, as áreas ainda não antropizadas 

são aquelas com piores condições produtivas (FERREIRA et al., 2007, p. 59). 

 

Para Barbosa (2005), o Cerrado possui subsistemas que constituem um Sistema 

Biogeográfico, e que são afetados de maneira diferente pela ocupação a que são expostos.  

Gomes (2008) argumenta que o modelo de apropriação adotado não levou em consideração 

essas especificidades, as reais “vocações” da terra e do homem, nem os impactos causados por 

estas atitudes: 

Caso ocorra a sua destruição, como já vem acontecendo de maneira 

irracional nessas três últimas décadas, não será mais possível à reposição 

das espécies em termos de regeneração natural. Toda essa singularidade 

traduzida em gênese, evolução e estádio atual do Cerrado, como bioma 

natural que possui fisionomia e fisiologia peculiar, tem de ser levada em 

conta, a fim de que se possa protegê-lo para as gerações do presente e do 

futuro (GOMES, 2008, p. 367). 

 

Outro fato preocupante é a expansão dos cultivos em solos frágeis para agricultura, ou de 

baixo potencial agrícola, tais como zonas úmidas e neossolos quartizarênicos, a medida que as 

mais propicias vão sendo completamente ocupadas (GRECCHI et al., 2014). Assim, há uma 

tendência de terras mais frágeis serem adicionadas à produção, depois de terem sido utilizadas 

as mais adequadas. O que é um risco, visto que práticas como estas podem desencadear 

processos erosivos, assoreamento e contaminação de cursos hídricos, entre outras 

consequências (GOMES e PEREIRA, 2011). 

Essa situação levou o Cerrado a se tornar um hot spot mundial, conceito criado para 
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definir locais com alto endemismo e ameaçados pelas ações antrópicas (MYERS et al., 2000). 

As espécies de plantas presentes no Cerrado representam 1,5 % de toda flora mundial, embora 

ainda haja grande desconhecimento dos seus padrões de diversidade (PINTO e DINIZ-FILHO, 

2005, p. 125). Todavia, mais de 40% de sua cobertura original foi convertida em outros usos 

(BRASIL, 2015), e esse processo deu-se em sua maior parte no último meio século.  

 

1.1.3.  Perspectivas Atuais  

Hoje chegamos a um cenário crítico, cujas projeções indicam que se o processo de 

devastação continuar no ritmo atual, 34% do que resta do Cerrado provavelmente será perdido 

até 2050. O que conduzirá à extinção de aproximadamente 480 espécie endêmicas e alterará o 

funcionamento dos ecossistemas locais, e sua capacidade de fornecer serviços para as 

comunidades (STRASSBURG et al., 2017). 

Está previsto que a população mundial chegue a 8,1 bilhões em 2025, e que a superfície 

agrícola aumente 42 milhões de hectares durante a próxima década, quase metade deste 

incremento no Brasil e na Argentina (OECD/FAO, 2016). De acordo com estas perspectivas, a 

América Latina será a fonte mais importante de expansão da superfície agrícola do mundo, com 

um aumento de 24% na área de cultivo, tendo a soja como principal impulsora e o Brasil seu 

produtor mais importante em 2025.  

As frentes de expansão agrícola brasileira encontram-se atualmente na região denomina 

da MATOPIBA, que “designa uma realidade geográfica que recobre parcial ou totalmente os 

estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia” (MIRANDA et al., 2014, p. 13). Região 

“caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias de alta 

produtividade” (op. cit., 2014, p. 2).  

Essa região vem sendo alvo de incentivos públicos e privados para implantação de 

atividades agropecuárias e, nas últimas décadas, tem sofrido intensas transformações 

socioespaciais. Com impactos positivos, como geração de renda e empregos, e outros nem 

tanto, como os já mencionados. 

Paralelamente à intensificação do processo de ocupação agrícola e à conversão do 

Cerrado, são alcançados avanços na questão ambiental. Conquistas impulsionadas por um plano 

de fundo internacional onde tem ganhado força o discurso ambiental e a preocupação com o 

meio ambiente global. Conforme fica evidente pela realização de eventos como a Conferência 

Cientifica das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização dos Recursos Naturais 

(UNSCCUR) (1949) o Clube de Roma (1968) o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) (1972). 
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 Sempre esses eventos foram e são financiados por agências e bancos internacionais, 

como o Banco Mundial que, entre 2014 e 2016, financiou quatro grandes projetos, relacionados 

à regularização ambiental das terras rurais, monitoramento de queimadas, prevenção de 

incêndios e monitoramento da cobertura vegetal, voltados para o Cerrado. Esses projetos 

totalizam mais de 40 milhões de dólares. Por outro lado, essas mesmas instituições também têm 

financiado projetos voltados para cultivo de terras e desenvolvimento de setores como o de 

mineração.  

 

1.2.  Áreas Protegidas 
 

1.2.1.  No mundo 

Atualmente as áreas protegidas cobrem aproximadamente 14,7 % da superfície terrestre, 

segundo dados do World Database on Protected Areas (WDPA, 2017). A meta da IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) é de que, até 2020, 17% das áreas terrestres 

e 10% das áreas marinas e costeiras –  especialmente as de particular importância para a 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos – sejam legalmente protegidas. 

As áreas protegidas, de maneira geral, assumem categorias e objetivos diferentes 

dependendo do país e/ou região em que se situam, mas a IUCN define internacionalmente uma 

área protegida como: 

  
[...] um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e 

gerido, através de meios legais ou outros meios efetivos, para alcançar a 

conservação em longo prazo da natureza em associação com os serviços 

ecossistêmicos e valores culturais associados (DUDLEY, 2008, p. 8). 
 

Já a Convenção em Diversidade Biológica (Convention on Biological Diversity - CBD) 

define uma área protegida ("Protected area") de forma mais genérica, sendo “uma área 

geograficamente definida que tenha sido designada ou regulada e gerida para atingir objectivos 

específicos de conservação” (CBD, 1992, p. 4). Essas áreas possuem muitas especificidas, 

levando em consideração as categorias e objetivos a que se propõe, mas basicamente consistem, 

segundo Jenkins e Joppa (2009), em áreas delimitadas com restrições específicas às atividades 

humanas. 

Esta ideia de resguardar determinados espaços de relevante interesse ecológico não é nova 

e, inicialmente, tinha o intuito de proteger lugares sagrados e estoques de recurso naturais, como 

madeira e animais para caça. Historicamente, existem registros de reservas para caça de 700 

A.C., pelos Assírios e de madeira pelos Romanos (BENSUSAN, 2006.). Na Inglaterra, a 

derrubada ilegal de árvores sofria penalidades desde o início do século XVII, e no século XIII 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiq7pfTzZTUAhWFhZAKHSruDFwQFgg6MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.iucn.org%2F&usg=AFQjCNH_Zr38lNdJaA4OJ6b8ByyDoP5Uow
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cerca de ¼ da Inglaterra era considerado como floresta real, protegido por leis especiais 

(THOMAS, 1996). 

Apesar desses raros esforços, a maioria das áreas protegidas foi estabelecida durante o 

século XX, período em que houve, de acordo com Dudley (2008), a maior e mais rápida 

mudança consciente de ordenamento do território na história, embora não tão grande como a 

degradação terrestre durante o mesmo período. Um exemplo disso são as taxas de extinção 

decorrentes da ação humana, que chegaram a tal ponto que já se considera uma “crise de 

biodiversidade”, devido à grande perda mundial de genes, espécies e ecossistemas, também 

reconhecida como o sexto evento de extinção em massa na história geológica da Terra (Araujo, 

2007). 

Para Watson et al. (2014), o reconhecimento da importância da conservação in situ 

ocasionou na década de 1970 uma expansão das áreas protegidas. Assim, países passaram a 

estabelecer redes de áreas protegidas onde espécies e ecossistemas poderiam ser conservados, 

frente às rápidas mudanças do período. Essa expansão está relacionada a uma série de eventos 

chave que ocorreram nos últimos 150 anos, a partir da criação do primeiro “parque moderno” 

(MEDEIROS, 2007), o Parque Nacional de  Yellowstone nos EUA, em 1872.  

Versando sobre isso, Guerra e Coelho Neto (2012) sustentam que: 

 
Os avanços de novas tecnologias, ao permitirem a compreensão da 

importância econômica da biodiversidade, têm despertado interesses de 

grandes segmentos econômicos pelo controle de sua exploração, como forma 

de gerar conhecimentos e novas possibilidade para seu uso comercial. A 

percepção da importância econômica da biodiversidade ressalta a necessidade 

de um compromisso internacional para sua conservação e traz á tona a 

discussão do papel da soberania dos estados possuidores de megadiversidade, 

no estabelecimento de regras e regulamentações para a bioprospecção 

(GUERRA e COELHO NETO, 2012, p. 27). 

 

Batarce (2010) reforça essa ideia ao considerar que o sistema produtivo, ao perceber que 

a natureza não fornece recursos ilimitados e para manter-se vigente, passa a promover e induzir 

conceitos como o desenvolvimento sustentável, pegada ecológica, entre outros, o que fortaleceu 

a criação de áreas protegidas. Logo elas passaram a ter relevância internacional e figurar como 

meios estratégicos de proteger recursos naturais, beneficiando não só a biodiversidade, mas a 

sociedade e seu modo de produção como um todo. 

Os benefícios da criação de áreas protegidas são amplos, como apontam Watson et al. 

(2014), dos quais: sustento de comunidades locais, reforço de economias nacionais por meio de 

receitas do turismo, mitigação de mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos cruciais, papel 

na segurança alimentar, manutenção de estoques de peixes e dos mananciais d’água. Orth e 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi44orQlJXUAhVCHpAKHeiDAnsQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fviagemeturismo.abril.com.br%2Fcidades%2Fparque-nacional-de-yellowstone%2F&usg=AFQjCNEHWM-6hZF5Wz7FwQB8FEAEx6yoTQ
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Debetir (2007) apresentam onze benefícios principais (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Benefícios aportados por áreas protegidas agrupados por meios Biológicos e ambientais, 

Econômicos e Culturais. 

Biológicos e ambientais 

- Guardar ecossistemas naturais e modificados que são essenciais na manutenção dos sistemas 

sustentadores de vida; 

- Conservar espécies da flora e fauna silvestres representativos de um ou mais ecossistemas, 

mantendo a diversidade genética das espécies presentes na área; 

- Conservação das características biofísicas importantes para a regulação dos ciclos hidrológicos 

e climáticos local e/ou regional. 

Econômicos 

- Proteção de solos em zonas sujeitas à erosão; 

- Regulação e purificação do caudal de água e controle da sedimentação das barragens 

hidroelétricas; 

- Oferta de empregos diretos e indiretos às comunidades do entorno e elevação dos ingressos em 

razão de ecoturismo nas áreas silvestres; 

- Possibilidade de haver aproveitamento direto sustentável dos recursos naturais por meio da 

coleta de produtos alternativos da floresta; 

- Provimento de barreiras naturais contra enfermidades em cultivos agrícolas e animais de 

criação. 

Culturais 

- Oportunidades para a educação e pesquisa científica; 

- Manutenção de sítios relevantes à inspiração espiritual, o entretenimento e a recreação; 

- Proteção e conservação de locais de importância cultural, lugares históricos, monumentos 

antropológicos, e sítios onde há uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. 
Fonte: Adaptado de Orth e Debetir (2007). 

 

A esses benefícios somam-se o fato de que um terço das 100 maiores cidades do mundo 

tem suas áreas de captação de água para abastecimento público em áreas protegidas, como é o 

caso de Mumbai – Índia, Tókio – Japão e Nova York – EUA (DUDLEY e STOLTON, 2003).  

Desde a proposta inicial de áreas protegidas, a diversificação dos objetivos nos diferentes 

países aumentou a complexidade do tema. O que gerou a necessidade de estabelecer conceitos 

e diretrizes gerais em nível mundial. Assim tornou-se prática recorrente a realização de 

encontros em escala mundial e continental para debates e intercâmbio de informações a esse 

respeito (VALLEJO, 2009 e ARAUJO, 2007). Conforme a discussão ganhava força, novas 

diretrizes para criação das áreas protegidas passaram a ser estabelecidas.  

Um marco importante neste sentido foi a fundação da IUCN em 1948 (HENRY-SILVA, 

2005 e BRITO, 2003), união que reúne diferentes países, agências governamentais e 

organizações não governamentais com o intuito de promover a conservação da integridade e 

diversidade da natureza e assegurar a utilização adequada dos recursos naturais (DUDLEY, 

2008). Conta atualmente com mais de 1.300 membros, em 160 países, e organiza encontros 

periódicos para discussões de temáticas relacionadas à conservação mundial. Já em 1960 foi 

criada a Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas - World Commission on Protected 
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Areas (WCPA), uma das 6 comissões da IUCN e principal rede de gerentes de áreas protegidas 

e especialistas, contando com mais de 16.000 especialistas membros de 140 países (op. cit., 

2008). 

Em 1971 ocorreu no Irã a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, 

especialmente como Habitat para Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar), que configurou um 

marco na conservação e uso racional de áreas úmidas no mundo (SANTOS e MOTA, 2017; 

MMA, 2018).  Atualmente o tratado conta com a adesão de 169 países, dos quais o Reino Unido 

e o México são os com maior número de sítios, respectivamente 170 e 142 (RAMSAR, 2018). 

O Brasil conta com 25 sítios na Lista de Ramsar, compostos por 23 UC e 2 Sítios Ramsar 

Regionais (MMA, 2018).  

Apesar desses esforços internacionais, a proteção é geograficamente desigual em todo o 

mundo. Muitos biomas ainda têm menos de 10% de sua área dentro de áreas formalmente 

protegidas, enquanto outros concentram número superior (JENKINS E JOPPA, 2009).  No 

Brasil podemos citar a desigualdade entre a Amazônia, com mais de 27% de sua área 

correspondendo a UC, e o Pampa, com menos de 3%.  

Além disso, a rede de áreas protegidas ainda não é satisfatória no quesito de 

representatividade ecológica. Em 2016, apenas 19,2% das áreas-chave de biodiversidade eram 

completamente cobertas por áreas protegidas (UNEP-WCMC e IUCN, 2016). Isso faz com que, 

no mundo, muitas espécies possuam proporção substancial de suas populações completamente 

desprotegidas, uma vez que a presença de AP nem sempre é suficiente para assegurar a 

persistência das destas populações (RODRIGUES et al., 2004).  Apesar disso, as áreas 

protegidas, continuam mostrando evidências do aumento de sua contribuição na conservação 

dos diversos ecossistemas terrestres (DUDLEY et al., 2014). 

Outro problema comum às áreas protegidas é a sua efetividade, pois muitas não cumprem 

os seus objetivos por diversos motivos, independentemente de seu reconhecimento mundial e 

localização. Como mostrado por Watson et al. (2014), em que mesmo algumas áreas 

mundialmente renomadas, designadas como Patrimônio Mundial da UNESCO, apresentam 

grave degradação ecológica. Em parte, devido à ineficácia na gestão, carência de recursos e 

pressões subjacentes, como crescimento demográfico, mudanças climáticas, aumento do 

consumo de recursos naturais e avanço de atividades antrópicas.  

Na América Latina, por exemplo, embora 15 dos 20 países possuam mais de 10% de sua 

área terrestre protegida, e sete mais de 25%, a taxa de degradação dentro dessas áreas mais que 

duplicou de 2004 a 2009, aumentando de 0,04% para 0,10% ao ano, pequena fração, mas de 

um grande número (LEISHER et al., 2013).  
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Em parte, o aumento da dificuldade na efetividade das áreas protegidas se deve ao fato 

de terem sido implantadas, inicialmente, em locais onde não havia conflitos com outros usos 

do solo, ao invés de onde seriam importantes para a biodiversidade. Essa situação inicial mudou 

com a necessidade de priorizar esforços para proteger áreas sub-representadas por meio do 

estabelecimento de áreas formalmente protegidas e também com a expansão da ocupação do 

uso das terras para a agricultura principalmente (UNEP-WCMC e IUCN, 2016). 

Gaston et al. (2006) sustentam que a eficácia ecológica de uma área protegida depende 

basicamente de dois fatores, da sua capacidade de reter e manter biodiversidade presente, 

garantindo a sua persistência. O que muitas vezes encontra dificuldades devia a carência de 

dados sistematizados a respeito da biodiversidade.   

Alguns autores defendem que para que uma área protegida seja de fato efetiva devem ser 

comtemplados aspectos como: pesquisas rigorosas; uma boa estrutura de planejamento e 

manejo; incentivo a capacitação local; suporte a comunidade local e a criação de políticas 

administrativas sustentáveis (READING et al., 2016). Um exemplo de aplicação bem sucedia 

destes passos ocorreu na Reserva Natura IKH Nart, na Mongólia, que mesmo após 16 anos do 

início do projeto, continua obtendo resultados positivos.  

 

1.2.2.  No Brasil 

De acordo com dados da FAO (2016), mais da metade das florestas primárias do mundo 

se encontram apenas em 3 países: Brasil (12%), Canadá (9%) e Rússia (20%). Entre 2010 e 

2015 o Brasil foi o país com maior perda de área florestal (984 mil ha), com uma taxa de 

desmatamento anual de 0,2% ao ano, seguido pela Indonésia. Em contrapartida, em 2015 era o 

país com maior área florestal coberta por áreas protegidas. Refletindo que, segundo Mittermeier 

et al. (2005), apesar das ameaças à vida silvestre e paisagens naturais serem dramáticas, ele está 

se tornando um líder mundial em conservação da biodiversidade.  

No Brasil as áreas protegidas figuram particularmente como unidades de conservação 

(UC), além de outras tipologias, como as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas 

Legais (RL). Hoje o país possui a maior rede nacional de áreas protegidas terrestres do mundo 

(UNEP-WCMC e IUCN, 2016).  

Vale lembrar outros mecanismos de conservação nacionais, como Terras Indígenas (TI) 

regularizadas e Territórios Quilombolas (TQ) titulados. Enquanto essas áreas têm o intuito de 

garantir os direitos de povos/ grupos sociais/comunidades a terra que habitam e resguardar áreas 

habitadas por comunidades tradicionais, as UC possuem objetivos mais amplos, que vão desde 

a preservação a compatibilização entre conservação e exploração de recursos naturais. Embora 
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com objetivos, maneiras de gestão e implantação diferentes, ambos (UC, TI e TQ) se destacam 

por manter conservadas significativas porções de remanescentes.   

As UC cobrem 17,5% da área continental do país, percentual acima da meta estabelecida 

pela IUCN, em um número total de 2.012, seguidas pelas Terras Indígenas Regularizadas, com 

12,4%. Somados, os três correspondem a mais de 30% do território nacional, a grande maioria 

localizado no norte do País, na Amazônia Legal (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Localização das UC, TI e TQ no território nacional. Fontes: CNUC e INCRA. Org. Santos, 

2017. 

 

Esta pesquisa foca nas UC, mas é importante considerar que elas não existem de maneira 

isolada, e, apenas seu estabelecimento não é garantia do alcance dos objetivos propostos. Por 

isso, a interação com outros mecanismos, mesmo que com propostas diferentes, é fundamental 

para alcance da conservação e bem-estar social como um todo.  

Se comparada à de outros países, a política de criação de unidades de conservação no 

Brasil é recente, da década de 1930. Ela contribuiu de maneira significativa para formação do 

espaço territorial brasileiro, influindo em seu uso e ocupação segundo imperativos e lógicas 
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particulares (MEDEIROS, 2004), e discussões internacionais.   

Ao longo de seu processo de criação tiveram vários critérios de seleção, indo desde 

cênicos ao excepcionalismo (ARAUJO, 2007). Até meados do século XX havia pouca 

influência de critérios técnicos na seleção dessas áreas. Na década de 1970 o Projeto RADAM 

realizou a identificação de potenciais locais para implantação de áreas protegidas, com critérios 

como a ocorrência de fenômenos geológicos e geomorfológicos singulares e falta de aptidão 

econômica (opt. cit., 2007). Só mais tarde foram adotados critérios técnico-científicos mais 

aprimorados nessa escolha. 

 Apesar disso, as UC ainda são estudadas e criadas isoladamente, há uma ausência de 

visão sistêmica, o que contribui para criação de um sistema de baixa eficiência e eficácia. 

Sistema este que tradicionalmente utiliza como critérios de seleção a integridade física, 

oportunidades legais, beleza cênica, áreas sem interesse imediato ou menos propícias à 

agricultura e baixa densidade populacional, abrangendo apenas uma parte da biodiversidade 

(MACHADO et al., 2004). Segundo Oliveira et al. (2017), os estudos a respeito da 

biodiversidade ainda são escassos, estimasse que menos de 30% da área de abrangência das 

espécies brasileiras esteja contida em áreas protegidas. 

A efervescência dos movimentos conservacionistas internacionais contribuiu para 

mudança na maneira de lidar com as áreas protegidas, e refletiu, em parte, na criação de alguns 

mecanismos para implantação destas (BRITO, 2003). Em 1973 foi criada a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA), em 1979 foi proposta a I Etapa do Plano do Sistema de Unidades 

de Conservação para o Brasil e promulgado o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. 

Em 1982, teve lugar a II Etapa do Plano do Sistema de Unidades de Conservação. Segundo 

Rocha et al. (2010, p. 2008) esses planos foram os principais precursores do SNUC, 

contribuíram para quase triplicação do número de PN existente em 1979 e tiveram como 

princípios a “ampliação das áreas protegidas na Amazônia, o aumento da representatividade 

ecossistêmica do sistema de UC, a preferência por áreas de grande extensão e a priorização de 

escolha de áreas sem ocupantes”.  

Em 2000, após quase uma década de negociação no Congresso Nacional envolvendo 

embates entre proprietários de terra, setores produtivos e ambientalistas (GUERRA e COELHO 

NETO, 2012), foi estabelecido o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), por 

meio da Lei nº 9.985 de 2000. 

Para Drummond et al. (2010), o SNUC teve papel fundamental no sentido de padronizar 

e organizar as categorias de manejo das UC, ao estabelecer critérios e normas para sua criação, 

implantação e gestão, e fazer com que passassem a ser enquadradas nos critérios definidos pela 
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IUCN. Medeiros (2004, p. 609) acrescenta que apesar dos problemas e lacunas, como o fato de 

não considerar algumas tipologias de áreas protegidas, como as APP, teve como mérito o fato 

de reunir em um “único instrumento normativo praticamente toda a dinâmica de criação e 

gestão de espaços protegidos no Brasil”. 

O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, e dentre seus objetivos destacam-se: contribuir para a manutenção da diversidade 

biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; contribuir 

para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover a 

utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; proteger os recursos naturais necessários à subsistência 

de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 2000). 

Esse sistema divide as UC em dois grupos principais: Unidades de Proteção Integral (PI) 

cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais (estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio 

de vida silvestre); e Unidades de Uso Sustentável (US) cujo objetivo é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (área de 

relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento 

sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio 

natural). 

Outro passo importante na política de criação de espaços protegidos foi a criação, em 

2006, do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), que complementou o SNUC 

com princípios e diretrizes voltados à orientação de ações para o estabelecimento de um sistema 

abrangente de áreas protegidas. Frisa-se que é utilizado o termo “áreas protegidas” no plano, 

isso por que ele leva em consideração não apenas as UC, mas também terras indígenas e 

quilombolas, reconhecendo seu papel na conservação da biodiversidade e no alcance dos 

objetivos propostos no SNUC, promovendo uma gestão articulada e integrada de ambas.  

Nele as áreas protegidas são reconhecidas como instrumentos para conservação da 

diversidade biológica e sociocultural. É valorizada a complementaridade entre as tipologias de 

AP, e a importância da participação social no processo de gestão e implantação.  

O PNAP também adota a perspectiva de biomas para estabelecimento de suas diretrizes, 

propõe que: 
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[...] os remanescentes de biomas brasileiros e as áreas prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 

biodiversidade brasileira (Áreas Prioritárias para a Biodiversidade) 

devem ser referência para a criação de unidades de conservação 

(BRASIL, 2006, p. 10). 

 

Temos de considerar também o papel dos Códigos Florestais na implantação de AP. O 

quadro 4 demonstra que antes do SNUC, os Códigos Florestais contribuíram para a criação e 

implementação de algumas categorias, e foram neles que surgiram as Áreas de Preservação 

Permanente (APP), Reservas Legais (RL) e Florestas Protetoras. Algumas das quais ainda 

regidas pelo mesmo, o caso das APP e RL.  

 

Quadro 4 - Categorias de áreas de proteção criadas e implantadas no Brasil antes da instituição do 

SNUC (2000). 

 
Fonte: adaptado de Medeiros (2004). 

 

Entre 1967 e 1989 as UC brasileiras foram geridas pelo Instituto Brasileiro para o 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), papel passado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Com a promulgação da Lei 11.516/2007, foi 

criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a criação e a 

gestão das UC federais foram retiradas das funções do IBAMA (ROCHA et al., 2010, p. 205-

226.). 

O ICMBio é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sua função é executar 

as ações do SNUC, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UC 

instituídas pela União. Rocha et al. (2010) destacam que o ICMBio herdou do IBAMA a 

carência de informações sobre as UC, a falta de uma base de dados unificada e confiável das 

unidades não permite uma ação coordenada, generalizada e rápida para resolver questões como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
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de gestão e pendências fundiárias.  

Além das instituições públicas, nas últimas décadas, tem aumentado significativamente a 

atuação de organizações e associações não governamentais voltadas para a conservação da 

biodiversidade, que contribuem com o manejo e pesquisa em unidades de conservação 

(MITTERMEIER et al., 2005, p. 17). A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

(FBCN) foi a primeira organização desse tipo, criada em 1958, seguida por várias outras (WWF 

Brasil de 1996, Fundação Gaia de 1987, Fundação Brasileira para a Biodiversidade (FUNBIO) 

de 1996), a maioria criada após a década de 1970.  

Uma delas, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza promove periodicamente, 

desde 1997, um evento destinado a temáticas das UC, o “Congresso Nacional de Unidades de 

Conservação”, onde reúnem-se pesquisadores de todas as partes do Brasil e outros países. De 

acordo com a WWF-Brasil (2015), os congressos realizados contribuíram no surgimento de 

diretrizes para a implantação de políticas públicas voltadas para a conservação, criação e 

fortalecimento das AP brasileiras.  

Apesar dos progressos alcançados nos últimos anos, as UC brasileiras, assim como outras 

áreas protegidas pelo mundo, apresentam problemas de efetividade1. E esta é uma temática que 

vem sendo cada vez mais abordada por diversos pesquisadores (GASTON, 2006; 

MCDONALD e BOUCHER, 2011; FRANÇOSO et al., 2015), uma vez que coloca em cheque 

os benéficos proporcionados por essas áreas.  

Muitos ecossistemas são mal representados (PINTO, 2008 e BRITO, 2003), existem 

lacunas em termos de distribuição geográfica das categorias. Além disso, podem ser 

identificadas tendências no processo criação de UC no território nacional, que, segundo 

Drummond et al. (2010, p. 362/363), segue uma trajetória da zona costeira para o interior, e das 

regiões urbano-metropolitanas para áreas rurais e de fronteira, devido em parte à falta de 

critérios mais precisos para seleção até a década de 1970. 

Um agravante é que parte das unidades brasileiras tem sido criadas mais em função de 

oportunidades políticas, apesar dos inúmeros métodos para seleção e desenho de áreas 

prioritárias para sua alocação desenvolvidos nas últimas décadas. Isso prejudica o sistema de 

unidades como um todo, visto que recursos já limitados são direcionados para áreas não tão 

relevantes (BENSUSAN, 2006). Entretanto, ressalta (op. cit., 2006) que o aumento da 

                                                      
1 Enunciamos aqui a diferença entre “efetividade”, “eficácia” e “eficiência”, de acordo com o PEAP (2006): 

efetividade diz respeito ao grau no qual uma área protegida alcança suas metas e objetivos; eficácia se refere à 

relação entre as ações realizadas e os resultados obtidos; enquanto eficiência está relacionada à boa utilização de 

recursos financeiros, materiais e humanos em relação às atividades e resultados alcançados. 
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superfície protegida, mesmo que em locais não tão prioritários, pode ser positivo para o 

resultado final da conservação, visto que a efetividade das áreas protegidas depende do conjunto 

e das conexões entre elas.  

Orth e Debetir (2007) sustentam que as unidades de conservação devem ser geridas de 

forma integrada, por meio de mosaicos, pois isoladas tem sua efetividade prejudicada: 

Há muito se preconiza que as unidades de conservação são reservatórios 

naturais de biodiversidade, mas pelo fato de serem “unidades”, 

geralmente isoladas, as relações ecológicas podem sofrer abalos 

significativos ao ponto de levar espécies a erosão genética e á extinção. 

A manutenção de unidades de conservação isoladas de seu contexto 

externo é insuficiente frente ás pressões a que estão sujeitas, e uma 

alternativa coerente é a gestão através de mosaicos (ORTH e DEBETIR, 

2007, p. 26-27). 

 

 Além disso, parcela significativa das unidades apresentam pendências fundiárias 

(SALMONA et al., 2014), reforçando em alguns casos a ideia de oposição homem natureza. 

Milano (1985) defende que a participação da sociedade é um aspecto de grande relevância na 

criação e manutenção das unidades de conservação. Diegues (2001) aponta que: 

 
A expulsão dos moradores tem contribuído ainda mais para a degradação 

das áreas de parques, uma vez que, frequentemente, por falta de 

fiscalização, indústrias madeireiras e de mineração as invadem para 

explorar ilegalmente seus recursos naturais. Os moradores também, 

muitas vezes, retiram ilegalmente meios de subsistência dessas áreas 

protegidas, tidas como "recursos perdidos pelas comunidades locais" 

(DIEGUES, 2001, p. 19). 

  

Outros problemas são as dificuldades administrativas, devido carência de pessoal, de 

infraestrutura, financeiras e conflitos com o entorno. Milano (1985) já alertava para alguns 

desses problemas de efetividade das UC e suas consequências, que infelizmente persistem até 

hoje.  

Terra et al. (2014) demonstraram que embora frequentemente espera-se que a criação de 

um ato legal altamente restritivo resultará na formação de uma barreira mais eficiente a pressão 

humana sobre áreas protegidas, nem sempre as mudanças no interior e nas bordas das áreas 

protegidas são contidas. É necessário que haja uma correta gestão para que estas sejam de fato 

efetivas, não basta apenas criar unidades de conservação, é necessário geri-las adequadamente. 

Na concepção defendida por Araújo e Pinto-Coelho (2004):  

 

Uma cadeia complexa de fatores contribui para gestão precária dos 

parques brasileiros. Estes fatores perpassam pelo contexto cultural 
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brasileiro, pelo modelo de gestão do serviço público e pelo modelo de 

administração dos órgãos gestores dos parques. Somente através da 

compreensão deste universo de fatores será possível planejar a melhoria 

gerencial dos parques brasileiros. (ARAÚJO e PINTO-COELHO, 2004, 

p. 61). 

 

Os autores (2004) sustentam que a existência de recursos humanos, materiais e 

financeiros não garante automaticamente um bom desempenho das UC. As unidades são 

subsistemas, que são influenciados pelos traços culturais brasileiros e modelo de gestão 

predominante na administração pública. A administração pública brasileira é um dos fatores 

que explica a gestão precária, mesmo com recursos financeiros e humanos suficientes, o 

contexto em que as unidades estão inseridas não é propicio para a obtenção de uma gestão 

eficaz.  

 

1.2.3. Esferas administrativas 

As unidades de conservação podem pertencer a esfera administrativa federal, sob gestão 

do ICMBio, estadual, sob gestão do órgão ambiental estadual, e municipal, sob gestão do 

município. As federais são regidas pelo SNUC, já no caso das estaduais, os estados podem ter 

um Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), no qual são regulamentadas as UC 

sob sua responsabilidade, de acordo com o previsto no SNUC. 

Há uma diferença de sistematização de informações entre as esferas administrativas das 

UC brasileiras. As federais tem informações a seu respeito de mais fácil acesso, 

disponibilizadas não só no CNUC, mas também no recém-criado “Painel Dinâmico de 

Informações Gerenciais do ICMBio”,  que possui informações de todas as unidades de 

conservação federais do Brasil. Além disso, contam com o relatório Rappam (Rapid Assessment 

and Prioritization of Protected Area Management) de efetividade de UC federais, e 

informações disponibilizadas pelo ICMBio. Apresentam, assim, maior perspectiva de rede.  

O método Rappam tem como finalidade avaliar a efetividade de gestão das unidades de 

conservação, com a identificação de tendências e aspectos relevantes para tal (ICMBio e WWF-

Brasil, 2012). O primeiro ciclo de aplicação do método no Brasil ocorreu entre 2005 e 2006, 

nas unidades federais, em uma parceria entre WWF-Brasil e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em 2010 ocorreu o segundo ciclo, em 

292 unidades federais. O Rappam também passou a ser aplicado em UC estaduais, dentre os 

estados que o aplicaram estão: São Paulo (2004), Acre (2009), Mato Grosso (2009), Mato 

Grosso do Sul (2011), Goiás (2014) e Minas Gerais (2016).  

http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
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As unidades de conservação estaduais têm como principal base de dados integrada a seu 

respeito o CNUC, enquanto outras informações como situação fundiária, etc., estão distribuídas 

entre seus órgãos estaduais de gestão. Os relatórios Rappam de efetividade são elaborados por 

UF, logo existe maior fragmentação de informações. 

No caso das municipais, essa fragmentação é ainda maior, visto que os detentores das 

informações são os muitos municípios existentes, e há carência de um banco de dados, além do 

CNUC, que integre todos os dados e informações necessárias sobre elas. Isso ocorre por 

carência de professionais capacitados para criação e manipulação de dados espaciais 

georreferenciados. 

Logo, o CNUC no ambiento nacional é um importante meio difusor de informações sobre 

as UC, nele são encontrados registros de todas as UC brasileiras, e consistiu no principal meio 

norteador desta pesquisa.  

 

1.3. Uma Tentativa de Síntese  

O quadro 5 reúne a relação de uma série de fatos e acontecimentos ocorridos ao nível 

mundial, nacional e do Cerrado, relacionados direta e indiretamente ao estabelecimento das 

áreas protegidas modernas e a intensificação da conversão do Cerrado. Esse quadro foi 

elaborado com base em bibliografias a respeito, levantamento de informações em plataformas 

e bancos de dados disponíveis online. 

É apresentada uma linha do tempo que vai do século IX, quando foi criado o primeiro PN 

moderno, perpassando por acontecimentos no decorrer dos séculos, até o ano de 2016, que teve 

como um dos marcos o lançamento da Estratégia de Monitoramento dos Biomas Brasileiros.  

Podemos verificar certa relação entre as três esferas consideradas, o que contribui para a 

ideia de que nada se deu por acaso. A criação do primeiro PN moderno e suas ideologias 

norteadoras influenciaram a difusão desse modelo de AP pelo mundo. Com o passar do tempo, 

a percepção de que este não se aplicava a todos os locais, e que não era exatamente a melhor 

maneira de se proteger remanescentes naturais, opondo sociedade e natureza, começaram a ser 

organizados encontros e congressos para discussão destes aspectos, que culminaram com a 

criação de instituições/órgãos voltados para a conservação, como a IUCN, organizações não 

governamentais e implantação de maiores investimentos nesta área.  

Acontecimentos que refletiram sobre a política de conservação brasileira, e foram um dos 

motivadores para implantação de leis, projetos e órgãos voltados para tal. Paralelamente a isto, 

o Cerrado passava a ser visto como nova área de expansão de terras agrícolas, sendo dada pouca 

importância às consequências causadas até meados da década de 1980.  
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Quadro 5 - Uma tentativa de síntese histórica mundial, nacional e do Cerrado, relacionada ao 

estabelecimento de áreas protegidas e ocupação do Cerrado. 

Década Mundo Brasil Cerrado 

1800 

1872 – Primeiro Parque Nacional 

Moderno – Parque Nacional de 

Yellowstone 

 

1892 – Livro “A Lagoa 

Santa” de Eugenio Warming, 

primeira obra notável sobre a 

vegetação do cerrado 

(FERRI, 1971) 

1910 

1913 - Comissão Internacional de 

Proteção à Natureza 

1916 – Serviço Nacional de Parques 

dos Estados Unidos (NPS) 

  

1920 

1923 – Primeiro Congresso 

Internacional para Proteção da 

Natureza 

1928 - Oficio Internacional para a 

Proteção da Natureza 

1921 – Serviço Florestal do 

Brasil (Decreto nº 4.421 de 

1921) 

 

1930 

1933 – Convenção para Preservação 

da Fauna e Flora em seu Estado 

Natural – Londres 

1934 – Constituição 

1934 – Código Florestal 

(Decreto nº 23.793 de 1934) 

1934 – Primeira Conferência 

Brasileira de Proteção à Natureza 

1937 – Constituição 

1937 – Primeiro Parque do Brasil 

- Parque Nacional do Itatiaia  

1933 – Fundação de Goiânia  

1935 – Ferrovia chega a 

Anápolis 

1938/1939 – Projeto “Marcha 

para o Oeste” 

1940 

1940 – Conferência para a Proteção 

da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da 

América – “Convenção 

Panamericana” – Washington  

1945 – UNESCO 

1946 – Liga das Nações 

1948 – International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) 

1949 – Conferência Cientifica das 

Nações Unidas sobre Conservação e 

Utilização dos Recursos Naturais 

(UNSCCUR) 

1946 – Nova Constituição  

. 

1941 - primeiro experimento 

de calagem realizado na 

Estação Experimental de Sete 

Lagoas (COIMBRA, 1971) 

1943 – Publicação dos 

resultados dos primeiros 

trabalhos experimentais 

feitos no Brasil sobre o 

cerrado (FERRI, 1971) 

1944 - “experimento de 

Conquista de Cerrado”, com 

a finalidade de investigar as 

possibilidades de melhorar as 

condições das terras dos 

nossos cerrados (COIMBRA, 

1971) 

1950  

1958 – Fundação Brasileira para 

a Conservação da Natureza 

(FBCN) 

1956/1961 – Plano der Metas 

1958 – Rodovias Belém-

Brasília/Brasília-Acre 
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1960 

1960 – Comissão de Parques 

Nacionais e Áreas Protegidas - 

World Commission on Protected 

Areas (WCPA) 

1962 – Primeiro Congresso 

Mundial de Parques – I Conferência 

Mundial sobre Parques Nacionais – 

Seattle 

1962 – Livro “Primavera 

Silenciosa” de Rachel Carson 

1963 – Livro “Teoria do limite do 

Crescimento” de Samuel Ordway 

1965 – Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) 

1968 – Conferência da Biosfera  

1968 – Clube de Roma 

1962 – Departamento de 

Recursos Naturais Renováveis 

(DRNR) – extinção do Serviço 

Florestal 

1964/1966 – Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG) 

1965 – Código Florestal (Lei nº 

4.771 de 1965) 

1966 – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) 

1967 – I Simpósio Brasileiro 

sobre Conservação da Natureza 

1967 – Instituto Brasileiro para o 

Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) - 

1967 – Lei de Proteção á Fauna 

(Lei nº 5.197 de 1967) 

1967 – Código de Pesca 

(Decreto-Lei nº 221 de 1967) 

1967 – Novo Código de Minas 

(Decreto-Lei nº 227 de 1967) 

1967 – Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) 

1967 – Política Nacional de 

Saneamento 

1960 – Inauguração de 

Brasília 

1962 – I Simpósio Sobre o 

Cerrado 

1965 – II Simpósio Sobre o 

Cerrado 

1965 – “Operação 

Amazônica” 

1966 – Superintendência de 

Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) 

1967 – Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-

Oeste (SUDECO) 

1967 – Programa da Região 

Geoeconômica de Brasília 

(PERGEB) 

1968/1978  – Projeto Radam 
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1970 

1970 – Programa O Homem e a 

Biosfera (MAB) 

1971 – Relatório “Os Limites ao 

Crescimento” (Clube de Roma) 

1971 – Nova proposta de 

classificação mundial: parques 

nacionais e reservas análogas 

(UICN) 

1971 – Convenção de Ramsar 

1972 – Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano 

– Estocolmo 

1972 – I Congresso Mundial de 

Parques Nacionais – Yellowstone 

1972 – Convenção para Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural 

1972 – Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) 

1973 – Conceito de Eco 

Desenvolvimento 

1976 – Reservas da Biosfera (nível 

mundial) 

1978 – A IUCN aprovou um 

sistema de 10 categorias de áreas 

protegidas 

1970 – Programa de Integração 

Nacional (PIN) 

1970 – Projeto RADAM  

1973 – Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (Sema) 

1973 – Estatuto do Índio (Lei nº 

6.001) 

1979 – I Etapa do Plano do 

Sistema de Unidades de 

Conservação para o Brasil 

1979 – Regulamento dos Parques 

Nacionais Brasileiros (Decreto 

nº 84.017 de 1979) 

1970 – Programa de 

Integração Nacional (PIN) 

1970/1974 – Rodovias 

Transamazônicas – BR 230 e 

163 

1971 – Programa de 

Redistribuição de Terras 

(PROTERRA) 

1971 – Programa de 

Desenvolvimento do Centro-

Oeste (PRODOESTE) 

1971 – III Simpósio Sobre o 

Cerrado 

1972/ 1974 – I Plano 

Nacional de 

Desenvolvimento ( I PND) 

1973 – Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias 

(EMBRAPA) 

1973 – Programa de 

Assentamento Dirigido do 

Alto Parnaíba (PADAP) 

1974/1979 – II Plano 

Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) 

1974 – Programa de Pólos 

Agropecuários e 

Agrominerais na Amazônia 

(POLAMAZÔNIA) 

1974/1979 – II Plano 

Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) 

1975 – Programa de 

Desenvolvimento do Cerrado 

(POLOCENTRO) 

1975 – Radambrasil 

1976 - IV Simpósio sobre o 

Cerrado: Bases para 

utilização agropecuária 

1976 – Programa Especial da 

Região da Grande Dourado 

(PRODEGRAN) 

1976 – Programa de 

Cooperação Nipo – 

Brasileiro para o 

Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER I) 
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1980 

1980 – IUCN/PNUMA/WWF 

apresentam o texto “Estratégia 

mundial para conservação” – “The 

World Conservation Strategy”.  

1981 – The Protected Areas 

Programme  

1982 – III Congresso Mundial de 

Parques Nacionais - Bali 

1983 – Comissão Brundtland – 

Criação da Comissão Mundial para 

o Ambiente e Desenvolvimento 

pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas  

1985 – Invenção do termo 

“biodiversidade” – Biólogo norte-

americano Edward O. Wilson. 

1985 – ONU/UICN incluem, em 

sua lista de parques nacionais 

aqueles em que havia população 

tradicional residente  

1987 – Relatório Brundtland  

1989 – Painel Intergovernamental 

Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

1981 – Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 

1981) 

1981 – Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA) 

(Lei nº 6.938 de 1981) 

1982 – II Etapa do Plano do 

Sistema de Unidades de 

Conservação para o Brasil 

1986 – Começam a surgir ONG 

com atuação forte em favor da 

conservação do meio ambiente e 

do estabelecimento de Unidades 

de Conservação no Brasil ( 

ARAUJO, 2007) 

1988 -  Constituição da 

República Federativa do Brasil 

de 1988 

1989 – Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) – 

Resultado da fusão entre: IBDF, 

SEMA, Sudepe e Sudhevea  

1989 – Criação do “Fundo 

Nacional do Meio Ambiente 

(FNMA) (Lei nº 7.797 de 1989) 

 

1990 

1992 – IV Congresso Mundial de 

Parques 

1992 – Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Eco 92) 

1992 – Estratégia Global para a 

Biodiversidade 

1993 – Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) 

1994 – Assembleia-Geral UICN – 

Buenos Aires  

1994 – A comissão de Parques 

Nacionais e Áreas Naturais 

Protegidas da IUCN definiu um 

novo sistema de categorias de UC.  

1995 – Rapid Assessment and 

Priorization of Protected Area 

Management (RAPPAM) 

1997 – Protocolo de Kyoto 

1991/1998 – Programa Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA I) 

1992 – Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) 

1994 – Programa Nacional da 

Diversidade Biológica 

(PRONABIO) 

1996 – Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira 

(PROBIO) 

1997 – Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei nº 9.433 

de 1997) 

1997 – Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos 

1998 – Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605 de 

1998) 

1999 – Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei nº 

9.795 de 1999) 

1994 – Reserva da Biosfera 

Cerrado Fase I 

1995 – Prodecer III 
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2000 2002 – RIO + 10 

2000 – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985 

de 2000) 

2000 – Agencia Nacional das 

Águas 

2000 – Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (Decreto 3.524) 

2002 – Política Nacional da 

Biodiversidade (Decreto nº 

4.339 de 2002) 

2002 – Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei nº 

9.795 de 1999) 

2002 – Agenda 21 Brasileira 

2006 – Criação do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) 

2006 - Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas 

(PNAP) (Decreto nº 5.758 de 

2006) 

2007 – Instituto Chico Mendes 

de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) 

2008 – Probio II 

2008 – Início do Projeto 

Terraclass 

2009 – Início do CAR federal e 

do Programa Mais Ambiente 

(Decreto nº 7.029 de 2009) 

2009/2014 - Programa Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA II) 

2000 – Reserva da Biosfera 

Cerrado Fase II 

2001 – Reserva da Biosfera 

Cerrado fase III 

2010 

2011 – Managing Forest Resources 

for Sustainable Development 

2012 – RIO + 20 

2013 – Managing Forest Resources 

for Sustainable Development  

2010 – Lançamento do primeiro 

produto do Terraclass: mapa de 

2008 

2010 – O Dec. 7.390 estabelece 

metas de redução do 

desmatamento por bioma.  

2011 – Programa Bolsa Verde 

2012 – Novo Código Florestal 

(Lei nº 12.651 de 2012) 

2012 – Termos de Compromisso 

ICMBio x populações 

tradicionais residentes em UC. 

2013 – Projeto Terraclass 

Cerrado 

2013 – I Seminário das Áreas de 

Proteção Ambiental do Brasil  

2016 – Lançamento da Estratégia 

de Monitoramento dos Biomas 

Brasileiros 

 

 

 Fontes: Araujo (2004); Pureza et al. (2015); Bursztyn e Persegona (2008). 

 

  



56 

 

CAPÍTULO 2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO CERRADO  

A questão das áreas naturais protegidas levanta inúmeros 

problemas de caráter político, social e econômico e não se 

reduz, como querem os preservacionistas puros, a uma 

simples questão de "conservação do mundo natural", e 

mesmo da proteção da biodiversidade (DIEGUES, 2001, p. 

17.). 

 

 

Este capítulo traz uma análise geral das unidades de conservação presentes no Cerrado. 

Apresenta aspectos relacionados a sua distribuição espacial, histórico de criação, esferas 

administrativas e categorias. 

 

2.1. UC presentes no Cerrado 
 

Dos seis biomas brasileiros, reconhecidos pelo MMA, o Cerrado é o segundo em área 

territorial (2.040.167 Km²) e continental de UC (11,46%), ultrapassado pela Amazônia, com 

4.198.551 Km² e 76,26% % da área continental de UC do território nacional. Porém, se 

consideramos a proporção de UC em relação ao bioma, apenas 8,3% de sua área corresponde a 

essas unidades, 3% de proteção integral e 5,1% de uso sustentável, metade da meta proposta 

pela IUCN.  

A Mata Atlântica possui o maior número de unidades, 1.169, mas que representam apenas 

10,1% de sua área. Para se ter uma ideia, a Amazônia conta com um número bem menor de 

unidades, 330, a maioria US, que representam 27,8% de sua área. O Cerrado possui o segundo 

maior número, 388 unidades (Figura 7).   
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Figura 7. Unidades de conservação nos biomas brasileiros. Fonte: CNUC, 2017. Org. Santos, 2017. 

 

No Cerrado, as unidades de uso sustentável predominam tanto em área quanto em número 

(Figura 8), correspondem a 74,69% (112.390 km²) da área de UC e 68,29 % (265) do número 

total. Representadas principalmente pelas Áreas de Proteção Ambiental (APA). Embora as 
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Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) apresentem número maior, mais que o 

dobro do número de APA, correspondem a apenas 0,1% da área do Cerrado, enquanto as APA 

5,3%. São 120 Unidades de Proteção Integral (PI), 1,9 % da área do Cerrado, destas, as Estações 

Ecológicas são em maior número, embora no quesito área, os Parques sejam mais significativos. 

 

  
Figura 8. Localização das unidades de conservação georreferenciadas presentes no Cerrado, 

agrupadas por categoria: PI – Proteção Integral; US – Uso Sustentável. Fonte: CNUC, 2016. 
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É interessante observar que nem todas as UC presentes no Bioma estão georreferenciadas 

(Tabela 1), principalmente no caso das US, em que das 265, apenas 153 estão; enquanto das 

123 PI, 114. Nota-se que a RPPN corresponde à categoria com menos unidades mapeadas, 

seguida pela APA. Isso equivale a um total aproximado 12.000 km² sem representação vetorial.  

 

Tabela 1 - Número de UC no Cerrado por categoria.  

Tipo Categoria Nº total 
Razão com a 

área total (%) 

N° georrefe-

renciado 

Prot

eção 

Inte

gral 

Estação Ecológica (EE) 28 0,6 28 

Monumento Natural (MN) 12 0 11 

Parque (PN ou PE) 70 2,4 67 

Refúgio da Vida Silvestre (RVS) 5 0,1 4 

Reserva Biológica (RB) 5 0 5 

Uso 

Sust

entá

vel 

Floresta (FLONA) 11 0 11 

Reserva Extrativista (RE) 6 0 6 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) 
2 0 2 

Reserva de Fauna (RF) 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 

(APA) 
68 5,3 61 

Área de Relevante Inter. Ecol. 

(ARIE) 
16 0 16 

Reserva P. P Natural (RPPN) 161 0,1 57 

 
Fonte: CNUC/MMA, 2016. 

 

A RPPN é uma categoria de UC particular ou privada introduzida na legislação brasileira 

pelo Decreto nº 98.914 de 1990. Desde então esta vem se sobressaindo, com taxas crescentes 

de criação, seguindo uma tendência mundial.  

Em 2016 o Congresso de Conservação Mundial da IUCN aprovou uma resolução que dá 

suporte as PPA (Private Protected Areas /Áreas Protegidas Privadas). Em 2014 durante a 

“Conferencia de Las Partes en el Convenio sobre la Diversidad biológica” 

(UNEP/CBD/COP/DEC/XII/19, 2014) foi reconhecida a contribuição das mesmas, e dado 

incentivo ao setor privado para continuar se empenhando nessa prática. 

Apesar de estarem ganhando suporte em nível internacional, a política de criação e a 

legislação relacionada às PPA variam muito em cada país. Não há ainda um quadro geral das 

áreas criadas no mundo, o que pode prejudicar a execução de planos de conservação e seu 

gerenciamento (BINGHAM et al., 2017). Ressalta-se que é necessário reconhecer os espaços 

existentes, e sem isso, os planos de ação não irão atingir o melhor exército possível para 

conservação da biodiversidade (op. cit., 2017). 

No caso do Brasil, como mencionado anteriormente, essas categorias nem sempre estão 
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especializadas, o que dificulta sua identificação e estudo. Em outros casos, possuem dimensões 

significativamente pequenas. No entanto, apesar disso, são iniciativas promissoras para 

conservação, visto que hoje correspondem a categoria mais numerosa do Brasil. São 844 RPPN, 

a maioria registrada na esfera federal (672), localizadas predominantemente na Mata Atlântica 

(525) e no Cerrado (161). 

Quando avaliamos o quesito esfera administrativa, percebemos que em âmbito nacional, 

as UC federais (UC FE) se sobressaem em número e área em relação as estaduais (UC ES) 

(CNUC, 2017). Já no Cerrado o quadro se inverte, das 228 UC (sem contar as RPPN), apenas 

47 são federais. Entretanto, apesar de estarem em menor número, correspondem a 

aproximadamente 40% da área total de UC georrefenciadas no bioma. Quanto as unidades 

municipais, tanto nacionalmente como no Cerrado, apresentam uma presença discreta, de forma 

pouco mais significativa nos estados de MS (7) e GO (4), nem todas estão georrefenciadas 

(Figura 9). Existem diferenças significativas entre as esferas administrativas e suas categorias 

de unidades. As UC federais de proteção integral (FE-PI) possuem maior área, e estão 

localizadas principalmente na porção norte do Bioma. Já as estaduais de uso sustentável (ES-

US) se sobressaem em número e área (Figura 10). 
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Figura 9. Esfera administrativa das unidades de conservação georreferenciadas presentes no Cerrado. 

Fonte: CNUC, 2017. Org. Santos, 2017. 
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Figura 10. UC agrupas em: ES-PI (Estaduais de Proteção Integral); FE-PI (Federais de Proteção 

Integral); ES-US (Estaduais de Uso Sustentável); FE-US (Federais de Uso Sustentável). Fonte: 

CNUC, 2017. Org. Santos, 2018. 
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As unidades federais de uso sustentável de maior área estão no estado de Goiás, enquanto 

as maiores FE-PI encontram-se no Tocantins e no Piauí, entre os limites do MA-TO-PI-BA. No 

MS a representatividade das UC e baixa tanto em número quanto em área, predominam as 

RPPN. 

No quesito distribuição, há uma concentração de unidades no Distrito Federal, na porção 

nordeste de Goiás, leste de Minas Gerais e ao longo de praticamente toda faixa de Cerrado 

presente em São Paulo. Estas concentrações se devem em parte a sobreposição de UC, como 

no caso das de PI e US; estabelecimento de mosaicos de UC; e ao elevado número de RPPN 

em uma mesma região, como no caso da Chapada dos Veadeiros, oeste de Minas e sudoeste do 

Mato Grosso do Sul, em que há número considerável dessas reservas.  

Das 12 categorias de UC as que mais se sobressaem são os parques, as RPPN e as APA. 

Estão distribuídos ao longo de todo o bioma. No DF e na faixa de divisa entre GO, BA e MG 

há número considerável de parques. As APA possuem certa acumulação na extremidade Sul. 

Observa-se que, de maneira geral, as áreas de Cerrado presentes em SP e DF são as que possuem 

maior número de UC, enquanto as do MA e PI menor (Figura 11).  
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Figura 11. Principais categorias de unidades de conservação georreferenciadas presentes no Cerrado. 

Fonte: CNUC, 2017. Org. Santos, 2017. 

 

 



65 

 

Algumas destas unidades encontram-se agrupadas em mosaicos de áreas protegidas, 

integrados/associados a corredores de biodiversidade, baseados na perspectiva/ideia de 

conectividade das áreas protegidas e gestão integrada das UC, para formação de redes de 

proteção que viabilizem a conectividade (AKASHI JUNIOR e CASTRO, 2010). Os mesmos 

(2010, p. 21) defendem que unidades isoladas constituem “ilhas de vegetação” cercadas por 

atividades predatórias de alto grau, propiciando especiações e adaptações em cada área isolada, 

não favorecendo seu crescimento, sua riqueza e sua recolonização. 

De acordo com o SNUC (2000) um mosaico se dá quando há presença de um conjunto 

de UC próximas, justapostas ou sobrepostas, podendo ser de diferentes esferas governamentais 

e categorias de manejo, e outras áreas protegidas públicas ou privadas. Visa a compatibilização 

entre a biodiversidade, a sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional, devendo ser gerido de forma integrada e participativa. Atualmente são 15 os mosaicos 

reconhecidos oficialmente, 3 dos quais no Cerrado (Figura 12). 
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Figura 12. Mosaicos de unidades de conservação georreferenciadas presentes no Cerrado. Fonte: 

CNUC, 2017. Org. Santos, 2017. 

 



67 

 

O Mosaico Sertão Veredas, em MG, na divisa com a BA, foi o primeiro a ser reconhecido 

no Cerrado, pela portaria nº 128 de 2009. Engloba 3 unidades federais: dois PN e uma APA; 7 

estaduais: 3 PE, 1 RVS, 2 APA e uma RDS; e uma RPPN (BRASIL, 2009). 

O Mosaico do Espinhaço: Alto Jequitinhonha-Serra do Cabral localiza-se em Minas 

Gerais. Conta com uma unidade federal, o PN das Sempre Vivas; seis estaduais: PE da Serra 

do Cabral, PE do Biribiri, PE do Rio Preto, PE da Serra Negra, EE Mata dos Ausentes e APA 

Água das Vertentes; e duas municipais: APA Felício dos Santos e APA Rio Manso (BRASIL, 

2010). Foi reconhecido em 2010, pela portaria nº 444.  

Localizado na BA e no TO, e reconhecido pela portaria nº 434 de 2016, o Mosaico do 

Jalapão é o mais recente. Abarca um conjunto de 10 UC: 4 federais, 4 estaduais, 1 municipal e 

1 RPPN (Brasil, 2016).  Ocupa cerca de 3 milhões de ha (ICMBio, 2016).  

Os corredores ecológicos representam uma estratégia de implementação da conectividade 

entre UC (AKASHI JUNIOR e CASTRO, 2010). Consistem em porções de ecossistemas 

naturais ou seminaturais ligados a unidades de conservação, que possibilitam o fluxo gênico e 

a movimentação da biota (SNUC, 2000; MMA, 2015) e atenuam a fragmentação dos 

remanescentes. 

No estudo realizado por Pereira e Cestaro (2016) foram levantados 25 corredores no 

Brasil, 6 dos quais abrangendo os domínios do Cerrado: Corredor Ecol. do Araguaia-Bananal 

(GO/TO/PA/MT), Corredor Ecol. Paranã-Tocantins/Paranã-Pirineus (GO, TO), Corredor Ecol. 

do Jalapão (TO/MA/PI/BA), Corredor Ecol. do Cerrado-Pantanal (GO/MS/MT), Corredor 

Uruçui – Mirador (MA e TO) e Corredor de Biodiversidade do Espinhaço (MG) (Figura 13). 

Dois a mais do que os expostos por Arruda (2003), o que demonstra que nos últimos 10 anos 

houve avanço na implantação/criação de novos corredores no Cerrado.  

É necessário observa que os corredores não são áreas continuas, estão interceptados por 

atividades antrópicas variadas. Segundo Pereira e Cestaro (2016), apesar de estarem pautados 

na conexão entre remanentes naturais, um dos critérios para seu estabelecimento é a existência 

de espaços protegidos, como as UC, e em muitos casos não é dado o devido enfoque ao 

estabelecimento de conectividade entre as áreas.  
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Figura 13. Distribuição dos corredores ecológicos ou de biodiversidade do Brasil. Fonte: Pereira e 

Cestaro, 2016. 
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2.2. Histórico de criação 

 

As duas primeiras unidades de conservação no bioma Cerrado foram criadas como horto 

florestas, a Horto Floresta de Silvânia-Go e a Horto Floresta de Paraopeba – SP, 

respectivamente em 1949 pela lei ordinária nº 612, e 1950 pela lei ordinária 1170. As mesmas 

foram recategorizadas para Florestas Nacionais em 2001. Em 1957, foi criada uma reserva 

florestal em Itaberá – SP, a 3º UC no Cerrado, que em 1987 foi recategorizada para Estação 

Ecológica Itaberá. No ano seguinte, um imóvel em Ibicatu, também em SP, foi destinado para 

defesa da flora e fauna, e proteção de paisagens locais particularmente dotados pela natureza, 

recategorizado em 1987 para Estação Ecológica Ibicatu.  

Logo, as quatro primeiras UC no Cerrado foram estabelecidas como/em categorias 

diferentes das que pertencem atualmente, o que demonstra um processo de adaptação a 

evolução das denominações das áreas protegidas. Sendo assim, a primeira unidade criada nesta 

região dentro das terminologias modernas e que não sofreu recategorização foi o PN do 

Araguaia, em 1959, com o decreto nº 47570, no estado de Tocantins, seguido pela criação do 

PN de Brasília em 1961.   

Com a figura 14 podemos observar que o estabelecimento de UC não se deu de forma 

homogênea no Bioma, e que foi nas últimas décadas que este se intensificou. As unidades com 

maior tempo de estabelecimento concentram-se em SP, onde predominam as unidades estaduais 

de uso sustentável, em especial as APA. Nos últimos anos, a porção norte do bioma teve 

significativo incremento em número e área de UC.  
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Figura 14. Mapa do histórico de criação das UC no Bioma Cerrado. Fonte: CNUC, 2017. Org. Santos, 

2018. 
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Entre 1950 e 1970 o processo de criação de UC no Cerrado foi pouco intenso, com uma 

média de menos de 10 UC por década. A Partir de 1980 essa taxa aumentou significativamente, 

alcançando seu pico nos anos 2000 (Figura 15), em que se identificou uma média de criação 

aproximada de 11 UC por ano. Também é possível observar que até os anos de 1980 

predominavam as PI, tanto em número quanto em área. A partir de 1990 há uma inversão desse 

quadro, as US se sobressaem em número e em área.  

 

 
Figura 15. Gráficos históricos de criação das UC no Cerrado. Fonte: CNUC, 2016; 

 

Quanto à área destinada para tal, seu pico deu-se na década de 1990. Na atualidade nota-

se uma redução no processo de criação de UC, e uma tendência de criação de unidades com 

área menor, como as RPPN.  

Observa-se que após instituição do SNUC as UC tiveram incremento considerável, em 

especial as US. Podemos assim inferir que a distribuição temporal do processo de criação de 

unidades de conservação no Cerrado não foi uniforme, tanto em número quanto em área, 

categorias e espacialmente.   



72 

 

CAPÍTULO 3 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FRENTE À 

CONVERSÃO DO(S) CERRADO(S) 

O terreno campestre nunca é utilizado na lavoura a não ser 

como pastagens para o gado livre; ás mattas, porém, 

prende-se toda a lavoura. No antigo solo da matta, que tem 

sido roça depois de derrubada a floresta, desenvolve-se 

logo uma vegetação herbácea, uma vegetação de 

samambaia ou de capim-gordura que forma prados 

compostos de uma graminácea cerrada, de um pé de altura, 

viscosa e grossa (WARMING, 1908, p. 34).  
 

 

Trata da relação entre as unidades de conservação e o processo de conversão do Cerrado. 

Abarca as diferenças entre categorias e esferas administrativas das UC, pressões existentes, 

representatividade na conservação de remanescentes naturais. Além de apresentar o produto 

síntese, compartimentos de UC no Cerrado, fruto das análises realizadas. 

 
3.1. Representatividade na conservação de remanescentes 

Representar a heterogeneidade do Cerrado brasileiro em espécies vegetais, animais e 

ecossistemas é um desafio. Estimasse que nele estejam 1,5% das espécies de plantas endêmicas 

do mundo e 0,4% dos vertebrados (MYERS et al., 2000). Porém, há deficiências em sua 

proteção, menos de 30 das espécies presentes no Cerrado são de fato protegidas pelas UC 

(MACHADO et al., 2004, p. 34).  

O relatório Rappam das Unidades de Conservação Federais (2012) expos que das 44 UC 

avaliadas no Cerrado, parte significativa apresentava dificuldades e baixa efetividade. Mais de 

50% enfrentavam problemas no monitoramento de atividades ilegais, 35,9% apresentavam 

práticas socioculturais conflitantes e pouco mais de 25% possuía Plano de Manejo abrangente 

e atual.  

De acordo com a avaliação de criticidade geral apresentada pelo mesmo relatório (2012), 

entre 2005 e 2010 houve aumento expressivo da criticidade geral das pressões em boa parte das 

UC. Poucas mantiveram índices favoráveis, dentre as quais se destacam o PN das Emas e a 

Chapada dos Veadeiros.  

Outro fator preocupante é a possibilidade das unidades virem a representar apenas 

fragmentos isolados de vegetação, de baixa ou nenhuma conexão com outros ecossistemas. O 

que acaba dificultando a manutenção dos ecossistemas nelas presentes. Além disso, unidades 

maiores tendem a ser mais efetivas (PAIVA e BRITES, 2014) e a sofrer menor proporção/taxa 

de degradação (LEISHER et al., 2013). 
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O que essas unidades estão protegendo também é uma questão a ser considerada. Que 

tipos de ambientes estão sendo priorizados, quais não estão, etc. Questões fundamentais para o 

alcance dos objetivos de conservação da diversidade existente no Cerrado, que em muitas 

situações é tão pouco valorizada e conhecida. Neste sentido, é necessário realizar uma avaliação 

dos remanescentes abarcados pelas áreas protegidas, sua situação e tipos de vegetação presente.  

No caso do Cerrado, 46% de sua vegetação corresponde as savanas.  As especificidades 

das condições geoecológicas do Cerrado resultam em uma savana única (MAZZETTO SILVA, 

2009). Diferente das existentes em território africano, em que predomina um “arranjo 

transicional gradativo para os diversos tipos de savanas”, no Brasil há uma intercalação entre 

as fisionomias, “cerrados e cerradões se repetem por toda a parte” (AB’SABER, 2003, p. 37). 

O segundo tipo de vegetação mais expressivo diz respeito à Floresta Estacionai Semi-decidual, 

presente em 7,44% do Bioma (Figura 16). Nas UC a representatividade das savanas é ainda 

maior, estão em 68,35% da área total de UC no Cerrado, enquanto a Floresta Estacionai Semi-

decidual em 6,67%. 

As savanas se subdividem em quatro subgrupos de acordo com o Manual Técnico de 

Vegetação Brasileira (IBGE, 2012): Savana Florestada (Sd); Savana Arborizada (Sa); Savana 

Parque (Sp) e Savana Gramíneo Lenhosa (Sg). Tais denominações coincidem respectivamente 

com as fitofisionomias: cerradão, cerrado sentido restrito, campo sujo/rupestre e campo limpo 

(RIBEIRO e WALTER, 1998). 

O quadro 6 nos permite observar que a ocorrência das mesmas está intimamente 

relacionada as condições do meio físico, relevo, solos, clima. A Sd está presente geralmente em 

terrenos mais planos e solos mais profundos, com vegetação mais densa. A Sa diz respeito ao 

cerrado propriamente dito, com suas árvores baixas, inclinadas e tortuosas, e solos ácidos. A 

Sp tem caráter mais campestre, é o campo sujo, composto por extratos herbáceos e arbustivos, 

em solos pouco férteis e até mesmo com afloramentos rochosos. Enquanto a Sg corresponde ao 

campo limpo, mais aberto, encontrado com frequência em terrenos mais declivosos ou 

hidromórficos.  
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Figura 16. Tipos de vegetação com maior área de abrangência no Cerrado. Fontes: MMA e IBGE. Org. Santos, 2018. 
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Quadro 6 – Comparação entre classificações de vegetação típica do Cerrado. 
Classificação Algumas Características 

IBGE 

(2012) 

RIBEIRO e WALTER 

(1998) 
IBGE (2012) RIBEIRO E WALTER (1998) 

Fitofision

omia 
Formação 

Savana 

Florestada 

Cerradão Florestal Ocorre geralmente em 

locais de solos 

profundos e clima 

tropical.  

Caracteriza-se pela presença de espécies 

que ocorrem no cerrado sentido restrito 

e espécies de mata. Ocorre na maioria 

das vezes em solos profundos, bem 

drenados, de média a baixa fertilidade, 

ligeiramente ácidos (latossolos).  

Savana 

Arborizada 

Cerrado 

sentido 

restrito:  

cerrado 

Típico, 

cerrado 

Denso, 

cerrado 

Ralo 

Savânica Subgrupo de formação 

natural ou entronizada, 

apresenta fisionomia 

rala ou graminoide 

contínua, sujeito ao 

fogo. As sinúsias 

dominantes formam 

fisionomias ora mais 

abertas (campo 

cerrado), ora mais 

adensadas (cerrado 

propriamente dito). 

Caracteriza-se pela presença de árvores 

baixas, inclinadas, tortuosas, com 

ramificações irregulares e retorcidas, 

geralmente com evidências de 

queimadas. Ocorre geralmente em solos 

com boas características físicas, forte ou 

moderadamente ácidos (latossolos). 

Também ocorre em cambissolos, areias 

quartzosas, litossolos, plintossolos 

pétricos ou hidromórficos.  

Savana 

Parque 

Campo 

sujo, 

campo 

rupestre 

Campestre Constituído 

essencialmente por 

estrado graminoide, 

integrado/intercalado 

por árvores e arbustos. 

Exclusivamente herbáceo-arbustivo, 

com arbustos e subarbustos. Presente 

em solos rasos, eventualmente com 

pequenos afloramentos rochosos de 

pouca extensão, ou solos profundos e de 

baixa fertilidade (latossolos de textura 

média, areias quartzosas). 

Savana 

Gramíneo-

Lenhosa 

Campo 

Limpo 

Campestre Prevalecem os 

gramados entremeados 

por plantas lenhosas 

raquíticas. 

Predominantemente herbáceo, com 

raros arbustos e ausência completa de 

árvores. Encontrado mais frequência em 

encostas, chapadas, olhos d’água, 

circundando veredas e bordas de matas 

de galeria, geralmente em solos 

litólicos, litossolos, cambissolos ou 

plintossolos pétricos.   

Fontes: IBGE (2012) e Ribeiro e Walter (1998) 

 

 Dos quatro subgrupos, a savana arborizada é a que possui maior representatividade no 

quesito área de cobertura, tanto no Cerrado (mais de 20% de sua área) como nas unidades de 

conservação (25%). Predomina na porção sul do bioma, com alguns fragmentos nas demais. As 

áreas de savana parque são as mais abrangentes, estão distribuídas por todo o Cerrado, com 

certa concentração nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins. Aproximadamente 

21% da área total de Sp está contida em UC, localizadas principalmente ao norte do bioma.  

  A savana gramíneo-lenhosa está localizada principalmente nos estados de Tocantins e 

Minas Gerais (Figura 4), embora seja a menos presente no Cerrado (3,7%), corresponde a 13% 

da área das UC. Enquanto a savana floresta (cerradão) ocorre em trechos distribuídos por todo 

o Bioma, principalmente em sua porção sul, mas não é tão representativa nas UC, pelo menos 

nas com limites georreferenciado disponíveis.  
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Apesar da savana arborizada possuir maior área no Cerrado e nas UC, é a savana gramino-

lenhosa, a menos predominante no Cerrado dentre as quatro abordadas, que tem maior 

proporção de área nas unidades (Tabela 2).  

Tabela 2 - Área protegida do Cerrado por vegetação savânica. 

 
Total no Cerrado 

(km²) 

Protegido em UC 

(km²) 

Proporção 

(%) 

Savana Arborizada 415.639,08 39.133,32 9,42 

Savana Florestada 128.434,21 7.412,13 5,77 

Savana Gramíneo-lenhosa 75.870,24 20.321,98 26,79 

Savana Parque 321.902,07 32.997,12 10,25 

Total 941.845,60 99.864,55 10,60 
Fonte: IBGE (2002) 

 

Podemos observar que os tipos de vegetação relacionados a condições físicas mais 

restritas (Sg) tem maior destinação á áreas protegidas. Giustina et al. (2016, p. 20 e 21) 

verificaram que, há certa preferência pela ocupação e avanço do desmatamento em áreas menos 

declivosas de cerrado sentido restrito. Logo, pode-se inferir que há certa tendência para 

ocupação de Sd e Sa, com melhores condições para estabelecimento de atividades 

agropecuárias, enquanto de Sg, menos propícias, tem sido uma opção para criação de unidades 

de conservação.  

Em 2013, 54,4% (1.111.218 km²) da cobertura do Cerrado correspondia à vegetação 

natural, ou seja, feições florestais, formações savânicas e campestres (BRASIL, 2015). Desse 

total, pouco mais de 10% estava contido em unidades de conservação. A classe de área natural 

não vegetada, que abrange bancos de areia ao longo de rios, dunas e afloramentos rochosos era 

a com maior proporção em UC, 44,37% do total da classe (1.165,68 km²), que representava 

0,13% do bioma. 

A análise da figura 17 nos permite observar que a porção sul do Cerrado se encontra com 

mais de 60% de sua cobertura original já convertida em outros usos, principalmente em 

pastagens e áreas de cultivo, fruto “do próprio histórico de ocupação das terras do Brasil” 

(SANO et al., 2007, p. 25). Porção que também possui menor proporção de áreas inseridas em 

unidades de conservação, caracterizada por reduzida área preservada e elevado número de 

pequenas unidades ineficazes, com poucas de maior tamanho (DIAS, 1994, p. 616). No Mato 

Grosso do Sul, por exemplo, onde o Cerrado correspondia a mais de 60 % de seu território, 

cerca de 68% foi antropizado e menos de 1% corresponde a UC.  

Segundo Siqueira (2002), durante a primeira parte do século XX o cerrado presente no 

estado de São Paulo encontrava-se em relativo bom estado de conservação, predominavam 
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apenas o pastoreio extensivo e a exploração de lenha. Porém, este passou a dar lugar a expansão 

de culturas como silvicultura, cana-de-açúcar e pastagens com gramíneas africanas, além de 

assentamentos para reforma agrária e expansão urbana, o que intensificou seu processo de 

fragmentação. Nas palavras da mesma (2002, p. 8) “as ameaças mais sérias à conservação dos 

remanescentes de cerrado de São Paulo têm sido relativas ao uso do solo no entorno”, com 

pressões relacionadas a núcleos urbanos, especulação imobiliária, lixo, corte por rodovias, entre 

outros.  

Ainda pelas análises da figura 17 observa-se que as áreas mais antropizadas coincidem 

com áreas de baixa proporção de unidades de conservação (de proteção integral e de uso 

sustentável). 

 

Figura 17. A) Proporção de área antrópica no Cerrado por Unidades da Federação (UF). Fonte dos 

dados: MMA/Terraclass, 2015. B) Proporção de Unidades de Conservação (UC) no Cerrado por UF. 

Fonte dos dados: MMA/CNUC, 2016. C) Proporção de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

(PI) no Cerrado por UF. Fonte dos Dados: MMA/CNUC, 2016. D) Proporção de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável (US) no Cerrado por UF. Fonte dos Dados: MMA/CNUC, 2016. Org. 

Santos, 2017. 
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Em contrapartida, o maior quantitativo de remanescentes de Cerrado encontra-se ao norte, 

com destaque para o Piauí (83%) e Tocantins (72 %) (BRASIL, 2015). Onde também se 

concentra maior área de UC, juntamente com DF, que é envolvido por uma UC de Uso 

Sustentável, a APA do Planalto Central, além outras unidades, o que confere a ele quase a 

totalidade de sua área correspondente a áreas protegidas.  

Logo, há uma maior área de UC em locais onde o Cerrado está mais conservado, enquanto 

nos mais antropizados a proporção de área de UC não chega a 10%. Com exceção do Paraná, 

em que seu trecho de Cerrado está parcialmente abrangido pela APA Estadual da Escarpa 

Devoniana. Situação que pode ser explicada em parte pelo fato do processo de criação de UC 

no Cerrado ser relativamente recente, no início da década de 1950, período em que já havia se 

consolidado o uso e ocupação em algumas partes do bioma.  

Apesar de sua importância, apenas a presença de UC não é garantia de conservação. 

Muitas não são totalmente efetivas no comprimento de seus objetivos e apresentam conflitos 

de uso.  

O estudo realizado por Carranza et al. (2014) constatou que as áreas protegidas de uso 

restrito, como as UC de proteção integral e as de uso múltiplo, como as de uso sustentável, 

estavam localizadas em áreas com medias de ameaça semelhantes, no entanto as primeiras eram 

mais eficazes na redução da conversão do Cerrado, o que poderia ser explicado em parte pelo 

fato das de múltiplos uso terem regras de uso do solo menos restritivas.  

Françoso et al. (2015) obtiveram resultado semelhante, observaram que o 

desflorestamento nas áreas protegidas varia de acordo com a jurisdição e categoria. Chegando 

à conclusão de que, no Cerrado, as UC de proteção integral são mais efetivas neste aspecto que 

as de uso sustentável, principalmente as federais. Além disso, com exceção dos parques 

federais, estações ecológicas e parques estaduais, as categorias não apresentaram diferenças 

significativas entre suas áreas de abrangência e o entorno.   

Quando analisamos o estado de conservação dentro das unidades, de fato notamos que há 

diferenças entre os tipos de unidades (Figura 18). Embora a maioria das UC em 2013 tivesse 

significativo quantitativo de remanescentes naturais, as da categoria de uso sustentável e as da 

esfera estadual eram as que apresentavam maior percentual de cobertura antrópica. Uma das 

possíveis explicações pode ser o fato de que unidades mais restritivas, como as PI, tendem a 

impor a preservação, o que, em contrapartida, muitas vezes gera conflitos com as comunidades 

que outrora residiam nos locais. Enquanto as US tentam compatibilizar ambos os interesses, 

mas nem sempre alcançam seus objetivos.   
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Figura 18. Uso e Cobertura da Terra das UC presentes no Cerrado, de acordo com a categoria (PI: 

Proteção Integral; US: Uso Sustentável) e esfera administrativa (Estaduais e Federais). Fonte dos 

dados: Terraclass Cerrado/MMA, 2015. 
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Boa parcela dessas unidades teve como critérios de estabelecimento o estado de 

conservação, oportunidades legais, beleza cênica e áreas sem interesse imediato para agricultura 

ou pouco propícias a esta atividade (MACHADO et al., 2004, p. 35). Elementos que nem 

sempre abarcam, de maneira representativa e satisfatória, a heterogeneidade do Cerrado.  

Quando avaliamos a aptidão agrícola (IBGE, 2002) podemos observar que no Cerrado as 

características são majoritariamente regulares (cerca de 45%), com topografia de plana a suave 

ondulada, e limitações relacionadas a baixa fertilidade dos solos, pouca disponibilidade de 

nutrientes e excesso de alumínio. No Cerrado predominam os latossolos, que correspondem a 

aproximadamente 40% do Cerrado. 

As unidades de conservação também possuem significativa parcela de sua área com 

aptidão regular, aproximadamente 20%, mas a maioria (mais de 60%) está localizada em 

terrenos desaconselháveis para agricultura. Áreas estas caracterizadas por topografia de 

montanhosa a escarpada, baixa fertilidade, solos de alta salinidade e pouco profundos. No caso 

das UC FE-PI, com alguns indicativos de que são mais propicias a conservação (SILVA et al., 

2012; CARRANZA et al., 2014; FRANÇOSO et al., 2015), a proporção de áreas 

desaconselháveis é ainda maior, mais de 70% da área total da classe. Já no Cerrado corresponde 

a pouco mais de 40% do bioma. Vale ressaltar que aproximadamente 42% da área de UC é de 

neossolos, segundo tipo de solo mais representativo no Cerrado (≅23%).  

Na figura 19 podemos observar a aptidão agrícola das áreas onde estão localizadas as UC, 

proporções e alguns exemplos. O PN Grande Sertão Veredas, nos limites entre MG, GO e BA, 

é um exemplo de UC localizada em área de aptidão regular a restrita, com topografia plana, 

porém solos de textura mais arenosa. O PN das Nas. Do Rio Parnaíba, entre TO e MA, em área 

de características desaconselháveis, em uma região de acentuada declividade e diferentes tipos 

de vegetação, da mais rala a mais densa. Em SP, na transição com a Mata Atlântica, a APA do 

Rio Batalha está em uma região plana e de solos mais propícios, de boa aptidão. Nela também 

podemos observar uma vegetação mais florestal. 

 



81 

 

 

 
Figura 19. Aptidão agrícola das áreas onde estão localizadas as UC presentes no Cerrado. 
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Geralmente as áreas de conflito nas unidades de proteção integral estão em seus limites 

(Figura 20). E ainda, quanto maior a área dessas categorias, menor proporção de áreas 

conflitantes, isso por que seu interior se mantém mais isolado. No caso das unidades menores, 

há maior probabilidade de contato e interferência das atividades do entorno.  

Apesar da existência de áreas conflitantes no interior das unidades de conservação de 

proteção integral (Imagens: b e d), por meio de inspeção visual nas imagens do GoogleEarth, 

percebemos que muitas estão em fase de aparente regeneração (Imagem: a).  

As US apresentam situação diferente, como já mencionado anteriormente. Menos 

restritivas, sua proporção de áreas convertidas é maior, em alguns casos supera a de 

remanescentes (Imagens: c e f).  

Nota-se que, em uma visão geral, quando as unidades apresentam um melhor potencial 

para atividades agropecuárias, sua taxa de antropização e ainda maior. O que não impede que 

UC estabelecidas em áreas de baixa aptidão também sejam aproveitadas para tal, como é o caso 

da APA da Ilha do Bananal/Cantão que, mesmo localizada em uma área menos propícia essas 

atividades, chama atenção pela sua taxa de conversão.  
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Figura 20. Conflito de uso dentro das UC e áreas remanescentes. Fonte: MMA, 2015. Org. Santos, 

2018. 
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3.2. UC frente ao processo de conversão 

As avaliações realizadas nos permitem, de maneira preliminar, categorizar o Cerrado de 

acordo com algumas características em comum das unidades de conservação. Foi possível 

identificar em um primeiro momento10 compartimentos de unidades de conservação, com 

algumas subdivisões (Figura 21). 

O compartimento 1 é caracterizado pela presença de elevado quantitativo de unidades de 

conservação que ocupam proporção não muito elevada de sua área total, em sua maioria ES e 

US, com destaque para as APA. São, de maneira significativa, unidades mais antigas, 

localizadas em terrenos de melhor aptidão agrícola e com maior proporção de área antrópica, 

áreas cujo processo de ocupação ocorre a mais tempo.  

O 2 corresponde as áreas onde não há presença de UC georreferenciadas/com limites 

espacializados. O 2-A, em Minas Gerais, tem aptidão agrícola regular, predominam as 

pastagens. Coincide com a região que, de acordo com a classificação de Mueller e Martha Júnior 

(2008), possui exploração agropecuária consolidada há décadas. No 2-B, no sul de Goiás, as 

condições são semelhantes, mas com presença de agricultura. Consiste em uma região de 

fronteira consolidada (op. cit., 2008).  

O 2-C está localizado no Oeste da Bahia, zona de vigorosa expansão recente (op. cit., 

2008). Nele há ainda quantitativo considerável de remanescentes, predomina a savana 

arborizada. Já o 2-D situa-se na porção norte do bioma, apresenta elevada conservação, com 

destaque para presença da floresta estacional semi-decidual submontana. O 2-E, norte de Goiás, 

está em uma região de abertura recente e expansão agropecuária ainda incipiente (op. cit., 

2008). 

No compartimento 3 (Centro de MG) a presença de unidades tem destaque, tanto em 

número, quanto em área. Criadas em períodos variado, abrangem áreas de savana parque e 

gramíneo-lenhosa. As duas divisões do 4 são caracterizadas pela significativa presença de 

RPPN e baixa de outras categorias. Com o diferencial de que em 4-B há algumas TI e TQ. 4-A 

está em uma região de fronteira agrícola consolidada há décadas e com maior proporção de 

conversão, enquanto 4-B de recente dinamismo, e de conservação moderada (op. cit., 2008). 
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Figura 21. Compartimentação das UC presentes no Cerrado. 

 



86 

 

 

 

UC 
Aptidão Geral das Terras 

  

Conservação da Área 

  Nº Proporção (Área) Tipo mais significativo 
Tempo de 

criação/estabelecimento 

1 Elevado Considerável ES e US (APA) Maior Boa a restrita Baixa (agricultura) 

2 

A x x x x Regular Baixa (pastagem) 

B 
x x x x Regular 

Baixa (pastagem e 

agricultura) 

C 
x x x x Regular a restrita 

Média (agricultura, 

remanescentes, pastagem) 

D x x x x Regular a desaconselhável Alta 

E x x x x Regular a restrita Baixa (pastagem) 

3 Elevado Considerável PI (Parques) Variado Variada Moderada 

4 
A Alto Baixa FE e US (RPPN) Recente Regular a desaconselhável Baixa (agricultura) 

B 
Alto Baixa ES e US (RPPN) Recente Variada 

Moderada/baixa (pastagem 

e agricultura) 

5 Elevado Elevada Diversificado Variado Regular Moderada 

6 
A Muito baixo Muito Baixa 1 EE (FE-PI) e 1 RPPN (ES-PI) Variado Regular a desaconselhável Alta 

B Considerável Considerável Diversificado Variado Regular a desaconselhável Moderada 

C Muito baixo Muito Baixa 1 RB (ES-PI) 1 PE (ES-PI) Variado Regular a desaconselhável Moderada 

7 Muito baixo Muito Baixa 1 EE , 1 PE (ES-PI); 1 EE (FE-PI) Variado Regular a desaconselhável Moderada 

8 
A Considerável Considerável/Baixa ES e UM Variado Variada Baixa 

B Considerável Considerável Diversificado Médio/recente Regular a desaconselhável Moderada 

9 Elevado Elevada Diversificado Variado/recente Variada Alta 

10 
A Considerável/baixo Considerável/baixa US Variado Desaconselhável Alta 

B Considerável/baixo Considerável/baixa Diversificado Médio Regular a desaconselhável Alta 

Quadro 7 -  Características dos compartimentos das UC presentes no Cerrado. 
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O 5 corresponde ao DF, uma UF com elevado número e área de UC, de diversas 

categorias. Praticamente todo seu território contém e está envolvido por áreas protegidas. 

Enquanto o 6 (no MT) é caracterizado por uma representatividade menor de UC, marcado pela 

presença de Terras Indígenas. É uma zona de ocupação e abertura recentes (op. cit. 2008), 

composta predominantemente por savana arborizada e parque.  

Umas das particularidades do 7 é a baixa presença de UC. Situado entre MG e GO, é uma 

região predominantemente de savana parque e exploração agropecuária de recente dinamismo. 

Em 8-A, no centro de GO, predominam as unidades estaduais e municipais. 8-B diz respeito a 

um grupo de áreas protegidas que envolvem o Rio Araguaia. 

O compartimento 9 abrange uma região de abertura recente e de expansão agropecuária 

ainda incipiente (op. cit. 2008), também conhecida pela denominação de MA-TO-PI-BA. É 

caracterizado pela presença de unidades de grande área, categorias e esferas administrativas 

diversificadas e de criação mais recente. Nele é possível encontrar mosaicos de UC (Jalapão; 

Sertão Veredas), corredores ecológicos/de biodiversidade (Cerrado Parana-Pireneus; Jalapão), 

TQ e TI. Também há presença de vegetação diversificada: Sa, Sd, Sg e Sp.  

Situado em um trecho de floresta estacional semi-decidual submontana no MA, o 10-A 

conta com presença considerável/moderada de UC e territórios quilombolas. Enquanto em 10-

B (entre TO e MA) tem destaque as terras indígenas. 

Os compartimentos de UC demonstram, mesmo que de maneira geral, que o 

estabelecimento e distribuição das áreas protegidas no Cerrado estão relacionados a uma serie 

de aspectos, tais como condições espaciais e contexto regional. Desta forma, assumem certas 

características em comum de acordo com o contexto em que estão inseridos.  

Alguns autores dividem o processo de conversão dos cerrados em fazes (MUELLER e 

MARTHA JÚNIOR, 2008). As pastagens marcam presença desde meados da década de 

quarenta, o que houve foi sua substituição por pastagens plantadas a partir das décadas 1970 

/1980, e posteriormente pela agricultura (SILVA, 2013). A ocupação agrícola é mais recente, 

de acordo com Leite et al. (2011) e DIAS et al. (2016) as áreas de cultivo na década de 1940 

eram escassas no Cerrado, concentrando-se no Sudeste e Nordeste. Só a partir dos anos 1960 

começam a sofrer expressiva expansão, seguindo uma tendência Leste-Oeste e Sudeste-Sul-

Norte. 

Durante as primeiras fazes do processo de expansão agropecuária, as práticas 

conservacionistas, até certo ponto, ainda estavam emergindo. Pouco se pensava em 

conservação. As unidades criadas durante este período levavam em conta, na maioria das vezes, 

outros critérios, como mencionado anteriormente. Atualmente, os discursos 
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conservacionistas/preservacionistas vêm ganhando força. Prevalece a ideia de proteger o que 

resta, promover um desenvolvimento sustentável.  

Sobressaem-se tentativas de estabelecer áreas protegidas em locais duplamente 

estratégicos, importantes para conservação e que não afetem tanto o desenvolvimento do 

capital. Difundindo-se a criação de áreas mais permissíveis, e o estabelecimento das mais 

restritivas em locais não tão propícios ao aproveitamento econômico. 

Estudos (PINHEIRO E GURIGAN, 2009) indicam que algumas práticas de manejo 

desenvolvidas no Cerrado, como as queimadas, têm papel fundamental na manutenção de certas 

fisionomias. Um isolamento poderia alterar profundamente as paisagens nelas presentes.   

Por outro lado, as unidades que propõe uma mediação (homem/natureza-

sociedade/conservação), tendem a apenas existir no papel, sendo a conservação pouco 

priorizada em detrimento de outras práticas. Aumentando o número de unidades no papel, não 

efetivas. Deve-se considerar também aspectos relacionados a gestão, equipe gestora, 

financiamento, políticas, entre outras que tornam a temática “áreas protegidas”/”unidades de 

conservação” ainda mais complexa.  

Unidades de proteção integral aparentam ser mais efetivas na conservação de 

remanescentes, suas áreas de conflito interior são menores. Por este motivo, alguns estudiosos 

(SILVA et al., 2012; CARRANZA et al., 2014; FRANÇOSO et al., 2015) defendem seu 

estabelecimento como alternativa mais eficaz ao alcance dos objetivos de conservação. Porém, 

a maioria das PI está localizada em regiões de baixa aptidão para atividades agrícolas, difícil 

acesso, relevo acidentado, solos pouco férteis, entre outros aspectos até certo ponto 

desfavoráveis a ocupação.  

Logo, seria este um fator limitante a ocupação destas áreas e, portanto, determinante para 

sua efetividade? As UC PI seriam mais efetivas por que de fato seu modelo o é, ou as 

condições/locais em que estão estabelecidas favoreceram sua manutenção. Alimentando uma 

não tão verídica concepção de que são mais efetivas, e reforçando discursos como o de oposição 

homem/natureza.  

Além disso, a real efetividade de uma UC independe apenas de sua capacidade de manter 

intactos fragmentos de vegetação, vai além. Deve-se considerar outros fatores, como já 

discutido, tais como garantir a manutenção de ecossistemas, a continuidade e manutenção da 

biodiversidade/diversidade e representar a heterogeneidade do Cerrado. Medeiros e Garay 

(2006) sustentam que: 
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Imobilizar os recursos naturais como instrumento único de conservação, em 

territórios cujo acesso restrito cria verdadeiras ilhas de gestão, dissocia, em 

geral, as populações locais e outros grupos sociais envolvidos do próprio 

processo de conservação. Tal dinâmica promove fatalmente novos conflitos 

em áreas de extremo interesse (MEDEIROS e GARAY, 2006, p. 179). 

 

E ainda, para Diegues (1999) o sistema de UC no Brasil está em crise, em especial as 

mais restritivas. Isso devido a invasões, carência de recurso para desapropriação das terras, falta 

de investimento público, de fiscalização, informações e alguns modelos de unidades não 

levarem em conta o contexto local.  

O fato é que vivemos um processo dinâmico, em que a conversão de novas áreas continua 

ocorrendo, o processo de criação de espaços protegidos ainda caminha a passos lentos, e pouca 

importância é dada a um futuro distante que está se tornando próximo. São muitas as questões 

a pensar e escassas as respostas confiáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento desta pesquisa foi a dificuldade 

de acesso informações sobre algumas categorias de UC e esferas administrativas. Como no caso 

de muitas UC municipais, que possuem apenas memorial descritivo, a partir do qual podem vir 

a ser elaborados vetores de área. O que foi um dos elementos que motivou uma atenção maior 

as UC federais e estaduais. Uma vez que possuem maior disponibilidade, acessibilidade e 

precisão de dados que possibilitaram uma análise comparativa entre as esferas administrativas 

e categorias.  

As unidades de conservação, embora ocupem quantitativo significativo da área do 

Cerrado, e este venha crescendo nos últimos anos com a criação de novos espaços protegidos, 

ainda estão, de certa forma, longe de alcançar ‘padrões ideais’. Isso se considerarmos, dentre 

outros fatores, que as políticas de conservação são relativamente recentes e enfrentam 

problemas em sua implantação. Muitas unidades são criadas, porém existem apenas no papel, 

caso da APA Serra das Areias, localizada no município de Aparecida de Goiânia. 

Sua distribuição também não é regular, algumas se concentram em determinadas áreas, 

enquanto em outras há grandes vazios. Deixando certos subgrupos de formação sem devida 

representação, como no caso da Savana Floresta. Não obstante, muitas acabam atuando como 

fragmentos isolados de vegetação, sem conexão com outras áreas e/ou são de área reduzida, o 

que acaba dificultando a manutenção dos ecossistemas nelas presentes. 

As US têm maior representatividade em área de cobertura se comparadas as PI, mais de 

50% da área de algumas UF, porém são as que apresentam dentro de seus limites maior 

quantitativo de área antrópica. O que faz das PI mais eficazes na conservação de remanescentes. 

Há predominância de maior área de UC nas porções mais conservadas de Cerrado, enquanto 

nas mais antropizadas há menor. 

Parte considerável das áreas protegidas está localizada em locais impróprios para 

aproveitamento econômico, de solos até então menos aproveitáveis, como neossolos e/ou relevo 

mais acidentado que dificulta a introdução de mecanização. Enquanto áreas ditas mais 

“aproveitáveis” já foram convertidas, muitas vezes sem que se levassem em conta seus 

potenciais e relevância. As áreas protegidas configuram sim uma alternativa para conservação, 

porém deve-se pensar sua localização e conexão, para que assim possam garantir a manutenção 

de ecossistemas e sejam de fato efetivas.  

De maneira geral, as maiores UC, principalmente FE-PI e ES-US, estão localizadas na 
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atual frente de expansão agrícola no Cerrado, na região do MA-TO-PI-BA, e têm criação 

recente, a partir da década de 1980. Geralmente estão em terrenos de menor aptidão agrícola e 

com menor conflito de uso em seu entorno e interior. Enquanto as da porção sul-sudeste, são 

mais antigas, estão em área de melhor aptidão agrícola, se destacam em número, porém nem 

tanto em área total protegido, além de apresentar significativo conflito de uso em seu interior. 

Os compartimentos de UC identificados nos permitem constatar que o tempo e o espaço 

são variáveis importantes para entender o papel desempenhado pelas políticas de conservação 

no Cerrado brasileiro. A criação de espaços protegidos vem acompanhando o processo de 

conversão dos ambientes, pois em nosso contexto atual, esse processo é algo que chama 

atenção, alerta e aumenta a pressão para tomada de meditas mitigadoras. RPPN se multiplicam, 

estratégias são tomadas e cobradas. Evidência disto é que na atual frente de expansão agrícola 

estão sendo estabelecidas novas unidades, de área considerável, além de outras estratégias, 

como corredores e mosaicos de UC. 

A criação de espaços protegidos faz parte do arranjo de uma série de fatores, dentre eles 

o capital. O impulsionamento da criação de AP é reflexo não apenas de uma evolução de 

sensibilidade ambiental, mas da percepção de que os recursos que mantém o sistema vigente 

são esgotáveis, e encontram-se sob ameaça devido à superexploração dos mesmos.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Alguns trabalhos relacionados à temática de Unidades de Conservação. 

 

Autor Título Natureza  Ano 
LIMA G.S; RIBEIRO, G. 

A.; GONÇALVES, W. 

Avaliação da efetividade de manejo das unidades de 

conservação de proteção integral em Minas Gerais. Artigo 2005 

LIMA, G. S.; RIBEIRO, 

G. A.; GONÇAÇVES, W. 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE MANEJO 

DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL EM 

MINAS GERAIS. Artigo 2005 

FERREIRA, L. V.; 

ALMEIDA, E. V. S. 

O desmatamento na Amazônia 

e a importância das áreas protegidas Artigo 2005 

DARIAS, A. J. R.; 

LAGUNA, U. DE LA.; 

CANARIAS, T.  

¿ÁREAS PROTEGIDAS FRENTE A LA PRESIÓN 

TERRITORIAL MÁS ALLÁ DE SUS LÍMITES? 

La patrimonialización de los macizos de Anaga y Teno 

(Tenerife, Islas Canarias, España) Artigo 2009 

FONSECA, M.; LAMAS, 

I.; KASECKER, T. O papel das unidades de conservação. Artigo 2010 

MAYORQUÍN, A.; 

VALENZUELA, S.; CH. 

RANGEL, O. J. 

Evaluación de la efectividad de manejo em reservas 

naturales de la sociedad civil: una propuesta 

metodológica. Artigo 2010 

COSTA NETO, A. R. et al.  

Gestão dos espaços naturais de Manaus: uma 

interpretação da sensibilização e participação pública 

na conservação de áreas protegidas Artigo 2010 

FERREIRA, E. T.; 

FIGUEIREDO, C.  

A Importância das Pesquisas Científicas na Gestão da 

Área de Proteção Ambiental de Gericinó – Mendanha. Artigo 2011 

SCHIAVETTI, A.; 

MAGRO, T. C.; SANTOS, 

M. S. 

IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO CORREDOR 

CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO 

DA BAHIA: DESAFIOS E 

LIMITES Artigo 2012 

MENEGUZZO, I. S.; 

FIORI, C. O. 

A efetividade das políticas ambientais para a 

conservação da natureza nos Parques Estaduais dos 

Campos Gerais do Paraná. Artigo 2014 

WATSON, J. E. M. et al. The performance and potential of protected areas Artigo 2014 

SALMONA, Y. B.; 

RIBEIRO, F. F.; 

MATRICARDI, E. A. T. 

PARQUES “NO PAPEL” CONSERVAM? 

O CASO DO PARQUE DOS PIRENEUS EM GOIÁS  Artigo 2014 

ARCE, P. A.; Pendloski, 

C. J. S.; Oliveira, R. B.; 

Gallardo, A.L. C.F.; Ruiz, 

M. S. 

Conflitos Socioambientais em Unidades de 

Conservação em Áreas Urbanas: O Caso do Parque 

Tizo em São Paulo Artigo 2015 

JACINTHO, L. R. C. 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto como 

Ferramentas na Gestão Ambiental de Unidades de 

Conservação: O Caso da Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Capivari – Monos, São Paulo – SP Dissertação 2003 

MACIEL, B. A. 

Mosaicos de Unidades de Conservação: uma estratégia 

de conservação para a Mata Atlântica. Dissertação 2007 

PINHO, M. S. 

Avaliação de Eficiência da Rede de Unidades de 

Conservação na Natureza na Proteção da Avifauna da 

Caatinga Baiana. Dissertação 2008 

SARAIVA, V. M. 

Gestão Integrada de Áreas Protegidas e Estratégias de 

Desenvolvimento Territorial com Base na Dissertação 2008 
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Conservação: da proposta do Mosaico Grande Sertão 

Veredas – Peruaçu 

SCHITTINI, G. M. 

Políticas |Públicas, Conservação e Movimentos 

Sociais em uma área de Expansão de Fronteira: A 

criação de unidades de conservação no âmbito do 

Plano BR 163 Sustentável. Dissertação 2009 

SILVA, D. O. 

Avaliação de efetividade de gestão de Unidades de 

Conservação: o Mosaico do Apuí – Amazonas/AM Dissertação 2012 

IBIAPINA, I. 

Conflitos em Áreas Protegidas na Amazônia: o caso do 

Parque Estadual Monte Alegre (PA) Dissertação 2012 

BANZATO, B. M. 

Análise da Efetividade das Unidades de Conservação 

Marinhas de Proteção Integral do Estado de São Paulo Dissertação 2014 

DIEGUES, A. C. O Mito Moderno da Natureza Intocada Livro 2001 

BENSUSAN, N. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas Livro 2006 

CAMPOS, J. B.; 

TOSSULINO, M. de G. P.; 

MÜLLER, C. R. C. 

Unidades de conservação: ações para valorização da 

biodiversidade Livro 2006 

ARAUJO, M. A. R. 

Unidades de Conservação n o Brasil: da República à 

Gestão de Classe Mundial Livro 2007 

MACIEL, L. G. 

Efetividade e Eficácia das Reservas Legais e Áreas de 

Preservação Permanente nos Cerrados Mestrado 2008 

WWF-BRASIL, SEMA-

ACRE, ICMBIO 

Implementação da avaliação rápida e priorização da 

gestão de Unidades de Conservação – RAPPAM em 

unidades de conservação no Estado do Acre. Relatório 2009 

ICMBIO; WWF - Brasil. 

 Avaliação comparada das aplicações do método 

Rappam nas unidades de conservação federais, nos 

ciclos 2005-06 e2010. Relatório 2012 

FARIA, H. H. de. 

Eficácia de gestão de unidades de conservação 

gerenciadas pelo Instituto Florestal de São Paulo, 

Brasil. Tese 2004 

GANEM, R. S. 

Políticas de Conservação da Biodiversidade e 

Conectividade entre Remanescentes de Cerrado Tese 2007 

LEUZINGER, M. D. 

Natureza e Cultura: direito ao meio ambiente 

equilibrado e direitos culturais diante da criação de 

unidades de conservação de proteção integral e 

domínio público habitadas por populações 

tradicionais. Tese 2007 
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Anexo 2 - Descrição dos procedimentos técnicos aplicados às Informações geográficas utilizadas. 

Produto/Mapa Dado/shape 
Função/co

mando 
Descrição 

Localização das UC 
Delimitação UC e limite 

do Cerrado (MMA, 2016) 
Recorte 

As UC foram recortadas para o limite 

do Cerrado 

Distribuição das 

UC por categoria e 

esfera 

administrativa 

Delimitação UC (MMA, 

2016) 

Classificaç

ão 

As UC foram classificadas de acordo 

com sua categoria e esfera 

administrativa 

Densidade de UC 

por UF 

Delimitação UC (MMA, 

2016) e UF 

Recorte e 

cálculo de 

área 

Os polígonos de UC foram recortados 

para cada UF que engloba o Cerrado e 

calculou-se a área total por UF 

Histórico de 

Criação da UC 

Delimitação UC (MMA, 

2016) 

Classificaç

ão 

As UC presentes no Cerrado foram 

classificadas de acordo com o 

ano/década de criação. 

Cobertura Vegetal 
Cobertura Vegetal do 

Cerrado (IBGE, 2002) 
Recorte  

A cobertura vegetal foi calculada para 

o Cerrado como um todo e para as UC, 

possibilitando a comparação entre as 

classes de vegetação presentes e 

predominantes em cada um. 

Caracterização da 

aptidão agrícola  

aptidão agrícola (IBGE, 

2002) 

Recorte e 

cálculo de 

área 

Recortou-se os dados para área de 

estudo e calculou-se a área , 

possibilitando a identificação de em 

quais condições físicas geralmente 

estão localizadas as UC. 

Conflito de Uso 
Uso do solo (MMA, 

2013) 

Recorte e 

classificaçã

o 

Recortou-se os dados de uso para o 

limite das UC. As classes de uso 

foram classificas em antrópica 

(agricultura (perene e anual), 

pastagem, silvicultura, mineração, 

urbano, mosaico de ocupação, solo 

exposto e outros) e natural (vegetação 

natural florestal, vegetação natural 

não florestal e área natural não 

vegetada). 

Densidade de área 

antrópica 

Uso do solo (MMA, 

2013) 

Classificaç

ão, recorte, 

cálculo de 

área 

As áreas antrópicas no Cerrado foram 

recortadas/correlacionadas por UF.  

Compartimentos de 

UC 

Todos os listados acima e 

bibliografias 

Classificaç

ão 

Todos os dados levantados foram 

correlacionados para o agrupamentos 

das UC em compartimentos de acordo 

com características semelhantes. 

 


