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RESUMO 

 
O objetivo do trabalho foi caracterizar as unidades de conservação existentes na 

região Centro-Oeste do Brasil, considerando alguns aspectos presentes no 

Decreto n° 4.340/2002, que disponibiliza as características necessárias para a 

criação de unidades de conservação. A escolha por esta região é devida à 

diversidade de biomas existentes. Utilizou-se o método dedutivo para a confecção 

da pesquisa, partindo de informações para o País e sequencialmente para a 

região escolhida. Observou-se que, mesmo havendo um cadastro nacional de 

unidades de conservação, existe carência de informações sobre estas áreas, pois 

o mesmo, na maioria das vezes é preenchido incompletamente.  

 
Palavras-chave: Conservação Ambiental. Unidades de Proteção. Meio Ambiente. 
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1 Introdução 

 

No Brasil, a Lei n° 6.938, publicada em 1981, instituiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente. Seu intuito foi criar medidas para que houvessem práticas de 

preservação do meio ambiente, de forma a integra-lo com os aspectos social e 

econômico presentes na sociedade. Além disso, a Lei institui o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, atuantes de maneira 

complementar para regular as características do licenciamento ambiental executado 

pelos estados e municípios (BRASIL, 1981). A partir desta legislação, no país altera-

se sua perspectiva de preservação da paisagem devido a beleza cênica, para a 

conservação dos serviços ecossistêmicos oferecidos pela natureza. 

Reforça-se a importância da preservação ambiental, ao ser inserido no Artigo 

225 da Constituição Federal, a seguridade do direito de todos os brasileiros terem um 

meio ambiente equilibrado. Posterior, é sancionada a Lei 9.985/2000, para instituir o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.  Para Brasil 

(2000) no SNUC são definidos critérios e normas para a criação, execução e gestão 

das unidades de conservação. Para Gurgel et al. (2009) o intuito do SNUC é garantir 

melhor qualidade de vida para a população local e da região, a partir da criação de 

unidades de conservação. Reduzindo as externalidades negativas das propriedades 

vizinhas à unidade de conservação (PAYÉS; PAVÃO; SANTOS, 2013). 

Os perfis das unidades de conservação determinam que estas sejam de 

proteção integral (uso indireto dos recursos naturais) e uso sustentável (uso 

sustentável dos recursos naturais) (BRASIL, 2006). Estando a proteção integral 

dividida em cinco categorias de preservação e o uso sustentável em sete. Nestas 

categorias são definidos os objetivos da preservação e as características de cada. No 

caso do uso sustentável, possibilita a preservação privada em uma de suas 

categorias, todas as demais são áreas públicas de conservação (FARINHA; SILVA; 

BERNARDO, 2017). Desta maneira, considerando os serviços ambientais prestados 

por estas áreas e a importância da conservação ambiental, para que a biodiversidades 

brasileira mantenha-se, o objetivo da pesquisa é caracterizar as unidades de 

conservação existentes na região Centro-Oeste do Brasil. A escolha desta região é 

devido a diversidade de biomas existentes na mesma. 
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2 Unidades de Conservação no Brasil 

 

 A primeira área de preservação criada no Brasil, foi em 1934 no Estado de São 

Paulo, através do Código Florestal do período, que garantia o direito a criação das 

Florestas Protetoras, devido sua beleza cênica (ANDRADE; SILVA, 2003). Com as 

alterações realizadas nas legislações ambientais, houve a evolução do conceito de 

preservação para a conservação. Ao qual, possibilitou ordenar o território brasileiro de 

forma a serem criadas unidades de conservação capazes de auxiliar no 

desenvolvimento regional, a partir da integração entre os aspectos social, econômico 

e ambiental (AYACH; BACANI; SILVA, 2014). 

As unidades de conservação passaram a existir a partir da determinação da 

Constituição Federal em definir que em cada unidade da Federação, fossem 

selecionadas porções territoriais, que ao serem protegias, proporcionassem as futuras 

gerações o direito ao meio ambiente equilibrado (BRASIL, 1988). Assim, as unidades 

de conservação criadas possibilitam a preservação da biodiversidade e a prestação 

dos serviços ecossistêmicos, nos biomas em que as unidades estão inseridas 

(LAURANCE; SAYER; CASSMAN, 2014). 

Nos oito anos que antecederam a aprovação da Lei 9.985/2000, muitas 

discussões foram realizadas. Resultando na instituição do SNUC, baseado no modelo 

internacional ao qual, estabeleceu categorias de manejo, porém essas categorias 

utilizaram as particularidades socioambientais brasileiras para serem definidas. 

Principalmente, no que se refere a integração entre áreas protegidas e uso 

sustentável, de forma a considerar as populações tradicionais e comunidades rurais 

presentes nestas áreas (SOUZA, 2014). Além disso, para a criação de uma unidade 

de conservação devem ser seguidos critérios estabelecidos pelo SNUC. Dentre eles, 

a relevância natural da área a ser preservada, sua delimitação espacial, o objetivo de 

conservar e uso das características de gestão para a manutenção da mesma no 

decorrer do tempo (MILARÉ, 2011). 

 O SNUC é composto pela totalidade das unidades de conservação brasileira, o 

Quadro 1, indica as categorias destas unidades: 
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Quadro 1 - Categorias de Unidades de Conservação – Proteção Integral e Uso 

Sustentável 

Categoria Objetivo 

Proteção Integral 

Estação Ecológica (Domínio 
Público) 

Preservação da natureza e realização de pesquisas científicas. 

Reserva Biológica (Domínio 
Público) 

A preservação integral da biota e demais atributos naturais 
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, 
a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

Parque Nacional (Domínio 
Público) 

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 
e de turismo ecológico. 

Monumento Natural 
(Domínio Público ou Privado) 

Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 
cênica. 

Refúgio da Vida Silvestre 
(Domínio Público ou Privado) 

Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 
local e da fauna residente ou migratória. 

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental 
(Domínio Público ou Privado) 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais. 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico (Domínio 

Público ou Privado) 

Manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local 
e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-
lo com os objetivos de conservação da natureza.  

Floresta Nacional (Domínio 
Público) 

Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de 
florestas nativas. 

Reserva Extrativista 
(Domínio Público) 

Proteger os meios de vida e a cultura de populações extrativistas 
tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 
da unidade. 

Reserva de Fauna (Domínio 
Público) 

Manter populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos 
técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos. 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (Domínio 

Público) 

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições 
e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos 
e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 
aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 
desenvolvido por estas populações. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (Domínio 

Privado) 

Conservar a diversidade biológica. 

Fonte: Brasil (2000). 

 

Desta forma, cada unidade de conservação é criada com uma finalidade, tendo 

em vista, a biodiversidade brasileira. Sukhdev et al. (2010) analisam que este amplo 

volume de biodiversidade auxilia positivamente as pessoas, desde a formação de 

aspectos culturais a geração de renda direta. Contudo, existem perspectivas futuras 
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em relação ao aumento da perda da biodiversidade, relacionadas a interferência dos 

indivíduos na natureza, de diferentes formas, como o desmatamento (BARNOSKY et 

al., 2011; PIMM et al., 2014). As unidades de conservação possibilitam a redução 

desta perda. Além disso, para Coelho, Cunha e Monteiro (2009) as áreas em que as 

unidades são criadas, constitui-se um território organizado pelas práticas sociais 

coletivas, caracterizadas como complexas, conflituosas e passiveis de mudanças. 

Rylands e Brandon (2005) consideram que o Brasil é um país megadiverso e 

por esta razão tem a responsabilidade em conservar a Amazônia, o Pantanal e 

Caatinga, regiões naturais que auxiliam a formar o país. Assim como, garantir que os 

hotspots de biodiversidade, Mata Atlântica e Cerrado, sejam acessíveis para as 

futuras gerações. Investimentos na criação e manutenção de unidades de 

conservação podem auxiliar nestes desafios do país. 
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3 Criação de Unidades de Conservação 

 

 A decisão de conservar a natureza a partir de suas características iniciais ou 

com poucas alterações, resulta na criação de unidades de conservação. A partir da 

mesma, é possível conservar os sistemas de bens ambientais, a beleza cênica, as 

diversidades biológica e cultural e ainda, indicar medidas que supram as 

necessidades dos interessados pela defesa do meio ambiente. Essa decisão requer 

a compreensão da sociedade sobre a importância deste tipo de conservação, para a 

existência da sustentabilidade socioambiental na atualidade e no futuro. 

Considerando, que o Brasil é formado por vários biomas, o número de unidades de 

conservação deve ser crescente, para abranger esta diversidade ambiental 

(ANDRADE; IANDAZA, 2016).  

 Além disso, Vallejo (2009) considera que a criação de unidades de conservação 

exige que haja conhecimentos sobre a biologia e a ecologia das espécies presentes 

neste espaço. Assim, estas unidades podem ser compreendidas como um território 

constituído de territorialidades. Ao qual, deve haver a agregação de valores que 

possam ser mensuráveis ou não, para estimular a ação de conservar, pois é 

necessário um ideal-simbólico para que o fato ocorra. Observa-se ainda, que 

diferentes áreas do conhecimento estão desenvolvendo pesquisas sobre as 

características ambientais e as mudanças climáticas, que auxiliam na ampliação do 

número de unidades de conservação, pois demonstram a importância destas 

unidades para a redução dos impactos ambientais. 

Em relação ao tamanho destas unidades de conservação, para o Ministério do 

Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(BRASIL. 2012) não há tamanho mínimo para a área destinada a unidades de 

conservação, podendo esta ter menos que um hectare. Contudo, o laudo de vistoria 

técnica, principalmente para unidades privadas, estabelece se a área indicada para a 

criação da unidade de conservação, tem atributos para o reconhecimento da mesma. 

Tendo em vista, que uma área deve ter atributos ambientais para ser definida como 

unidade de conservação. 

 Desta forma, Miller (1997) ressalta que os usos atuais e futuros de diferentes 

recursos naturais como água, plantas medicinais, entre outras matérias-primas, 

justificam a criação e manutenção de áreas de conservação. Além destes atributos 
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acredita-se que a preservação destes espaços contribui também com a conservação 

cultural e histórica relacionada ao mesmo. Em algumas situações os mecanismos 

sociais e comunitários auxiliam a regular o acesso e uso destas áreas. 

As unidades de conservação podem ser abertas para visitação, conforme 

estabelece o plano de manejo da unidade. Há a necessidade de estabelecer medidas 

de proteção e segurança para os visitantes. Os indivíduos responsáveis pela gestão 

destas propriedades devem atentar-se para as manutenções e recomendações 

necessárias para garantir a segurança, sem criar impactos negativos ambientais 

(MACHADO, 2012). Além disso, a criação destas unidades exige que órgãos 

governamentais façam a fiscalização das áreas para identificar se estão sendo 

cumpridos os objetivos da criação destas unidades a partir de três elementos, I-) 

proteção dos ecossistemas e diversidade biológica; II-) ocupação do solo; III-) 

possibilitar o uso sustentável dos recursos naturais (solo, água e vegetação) – neste 

caso, quando esta for uma das finalidades da unidade de conservação (FIGUEIREDO 

et al., 2017). 
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4 Metodologia 

 

 Para realizar o levantamento e caracterização das unidades de conservação 

existentes na região Centro-Oeste do Brasil, utilizou-se o método dedutivo. Identificou-

se o número destas unidades no Brasil e por regiões brasileiras, especificando o 

número de áreas, o percentual da área do bioma protegido e quilômetros quadrados 

conservados por categorias. Na sequência foi utilizada a descrição existente no 

Decreto n° 4.340/2002, ao qual refere-se as indicações que devem ser realizadas no 

ato da criação das unidades de conservação, para caracterizá-las em relação: 

“categoria de manejo, área da unidade e o órgão responsável por sua administração” 

(BRASIL, 2002, p. 1).  

Também houve a necessidade de caracterizar as unidades de conservação 

quanto aos: biomas em que estão inseridas, as atividades educacionais realizadas na 

área, presença de moradores de população tradicional, indígena ou quilombola, 

disponibilidade de energia elétrica, abastecimento de água, banheiro, descarte de 

resíduos e visitação popular. Os dados foram coletados no site do Ministério do Meio 

Ambiente no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e organizados por 

estado da região Centro-Oeste, em maio do respectivo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

5 Resultados e Discussão 

 

5.1 Caracterização das Unidades de Conservação no Brasil 

 

 A Tabela 1, demonstra o quantitativo de unidades de conservação cadastradas 

no Brasil. Também informa o valor numérico destas unidades por região brasileira e a 

esfera administrativa. A região Sudeste possui o maior número de unidades de 

conservação criadas até o momento da pesquisa. Observa-se ainda, que apenas a 

região Sudeste possui quantitativo de unidades criadas na esfera estadual, superior a 

quantidade de unidades de conservação criadas na esfera federal. Esta característica 

pode estar relacionada a políticas públicas estaduais de incentivo a criação. A partir 

do percentual total, pode ser criado um ranking decrescente das regiões com os 

respectivos totais das unidades de conservação, sendo ele: Sudeste, Nordeste, Norte, 

Centro-Oeste e Sul. 

 

 

Tabela 1 - Unidades de Conservação por Região Brasileira 
 

Região Número de Unidades de 
Conservação 

Esfera 
Administrativa 

% 

 
Norte 

162 Federal 56 
118 Estadual 41 
10 Municipal 3 

Total de unidades na 
região 

290 % Total 14 

 
Nordeste 

265 Federal 58 
181 Estadual 40 

8 Municipal 2 

Total de unidades na 
região 

454 % Total 22 

 
Centro-Oeste 

134 Federal 50 
118 Estadual 44 
16 Municipal 6 

Total de unidades na 
região 

268 % Total 13 

 
Sudeste 

268 Federal 32 
370 Estadual 45 
190 Municipal 23 

Total de unidades na 
região 

828 % Total 39 

 
Sul 

140 Federal 56 
85 Estadual 34 
26 Municipal 10 

Total de unidades na 
região 

251 % Total 12 
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Total de Unidades de 
Conservação 

2.091  

Fonte: Brasil (2020). 

 

 As unidades de conservação criadas nas diferentes regiões brasileiras, 

conforme indicaram Laurance, Sayer e Cassman (2014) possibilitam a preservação 

dos serviços ecossistêmicos dos diferentes biomas que constituem o Brasil. Essas 

porções territoriais de área conservada, oportunizam a garantia do direito estabelecido 

na Constituição Federal para os brasileiros em relação ao meio ambiente (BRASIL, 

1988). 

A Tabela 2 estabelece a relação entre o tipo, número de unidades de 

conservação e bioma. Em relação ao tipo de unidade de conservação, percebe-se 

uma tendência de criação de unidades em maior número em uso sustentável. 

Justifica-se o fato, a partir dos apontamentos realizados por Ayach, Bacani e Silva 

(2014), sobre o aperfeiçoamento da legislação brasileira, no que se refere à 

conservação de áreas ambientais. No que tangencia a preservação dos biomas, a 

Mata Atlântica tem o maior número de unidades de conservação, contudo a área é 

proporcional a 10% da área total do bioma no Brasil. Ressalta-se que no bioma 

Amazônia, mesmo não possuindo o maior número de unidades de conservação, é o 

que possui o maior percentual de área conservada. 

 

Tabela 2 - Número de Unidades de Conservação por Tipo e Bioma 
 

Tipo 

Biomas 

Amazônia Caatinga Cerrado 
Mata 

Atlântica 
Pampa Pantanal 

N1 %2 N1 %2 N1 %2 N1 %2 N1 %2 N1 %2 

PI3 82 10,2 39 1,2 120 3,1 376 2,5 13 0,4 7 2,9 

US4 247 17,5 125 6,5 264 5,5 759 7,5 13 2,4 17 1,6 

Total 329 27,7 164 7,7 384 8,6 1.135 10 26 2,8 24 4,5 

1- Número de Unidades de Conservação; 2- Percentual da área conservada em relação a área 
total do bioma; 3- Proteção Integral; 4- Uso Sustentável. 
Fonte: Brasil (2020). 

 

 A partir da Tabela 2 é possível observar que as unidades de conservação estão 

localizadas nos diferentes biomas existentes no Brasil, porém de forma distinta, tanto 

para o número de unidades criadas, quanto em relação ao percentual de proteção das 
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áreas dos biomas.  Sukhdev et al. (2010) consideraram que a conservação de áreas 

auxilia na manutenção da biodiversidade e no compartilhamento de informações 

referente a cultura intrínseca ao espaço. A Tabela 3 traz informações sobre as 

categorias de conservação, bioma e área preservada. Depreende-se que não existem 

unidades de conservação criadas para todas as categorias, em todos os biomas. O 

motivo para esta inexistência pode estar atrelado às considerações de Milaré (2011) 

sobre a criação de uma unidade de conservação, seguir critérios estabelecidos pelo 

SNUC, dentre os quais, o aspecto relevância natural deve ser identificado na área e 

estar relacionado a categoria específica de unidade. Neste contexto, destacam-se 

duas situações em especial, o bioma Pantanal que possui quatro categorias de 

unidades de conservação, ao qual 36% da área preservada é realizada por iniciativa 

privada. E a categoria Reserva de Fauna, não possui nenhuma área preservada, 

dentre os biomas. 

 
Tabela 3 - Área de Conservação por Categoria e Bioma 

 
Categoria Bioma/ Área em quilômetros quadrados 

Proteção 
Integral 

Amazônia Caatinga Cerrado 
Mata 

Atlântica 
Pampa Pantanal 

Estação 
Ecológica 

107.638 1.389 11.435 1.479 105 116 

Monumento 
Natural 

0 594 314 509 0 3 

Parque 268.724 7.601 48.692 23.260 392 4.285 

Refúgio da Vida 
Silvestre 

64 395 2.460 737 26 0 

Reserva 
Biológica 

52.856 70 81 2.453 105 0 

Uso 
Sustentável 

      

Floresta 312.675 542 557 356 0 0 

Reserva 
Extrativista 

137.749 19 883 712 0 0 

Reserva do 
Desenvolviment
o Sustentável 

110.789 84 686 528 0 0 

Reserva de 
Fauna 

0 0 0 0 0 0 

Área de 
Proteção 
Ambiental 

173.643 52.294 108.504 80.960 4.214 0 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

446 198 87 271 14 0 

Reserva Privada 
do Patrimônio 

Natural 
466 477 1.069 1.035 4 2.488 
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Total da área 
conservada 

1.165.051 63.673 174.769 112.300 4.861 6.891 

Fonte: Brasil (2020). 

 

 Para Brasil (2000) a Reserva Privada do Patrimônio Natural é constituída a 

partir da característica do proprietário em conservar a biodiversidade em sua 

propriedade ou parte dela. A criação da unidade de conservação neste caso, é oriunda 

do desejo do proprietário em preservar as características ambientais do espaço. A 

Reserva de Fauna, ao qual é uma lacuna das unidades de conservação, é criada pela 

decisão governamental em investir em estudo técnicos-científicos, que possibilitem o 

manejo sustentável dos recursos oriundos da fauna. A partir da manutenção de 

espécies de animais nativos residentes ou migratórios. Neste último caso, há a 

necessidade de maior interesse dos gestores públicos na conservação da fauna 

brasileira, de forma que possa existir investir de recursos nas pesquisas futuras do 

País. A falta de unidades de conservação em todos os biomas, pode significar um 

prejuízo a biodiversidade, pois cada categoria de unidade de conservação foi 

estabelecida a partir da valorização das características nacionais. Souza (2014) 

reforça a importância da existência de cada uma das unidades de conservação ao 

evidenciar que o processo decisório para estabelecer as características do SNUC, 

demandaram várias discussões. Contudo, mesmo pautando-se em modelos 

internacionais as categorias de unidades de conservação foram estabelecidas a partir 

das particularidades socioambientais do país. Assim, cada uma das categorias é 

individual e insubstituível. 

 

5.2 Caracterização das Unidades de Conservação na Região Centro-Oeste 

 A Tabela 4, indica o quantitativo de unidades de conservação por categoria, 

dos estados que compõem a Região Centro-Oeste. Em relação a proteção integral o 

Estado de Mato Grosso possui o maior número de unidades (44% da totalidade), das 

quais concentram-se na categoria parque, aproximadamente 69% das unidades de 

conservação. Em relação ao uso sustentável, o número de unidades de conservação 

presentes no Estado de Goiás é exponencial (44% da totalidade).  A categoria com 

maior contribuição para este quantitativo são as reservas privadas do patrimônio 

natural, com concentração de 75% das unidades consideradas de uso sustentável. 

Depreende-se que com exceção ao Distrito Federal, a caracterização quanto ao 
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número de unidades de conservação, indicam que as categorias parque e reserva 

privada do patrimônio natural, são aquelas que se destacam em relação ao 

quantitativo de unidades. Tornando-se perceptível a influência dos agentes públicos e 

privados para a conservação dos recursos naturais na Região Centro-Oeste. 

Para Andrade e Landaza (2016) a criação de unidades de conservação é 

complexa devido os diferentes interesses existentes no contexto, ao qual, necessita 

do convencimento da sociedade sobre a necessidade desta prática para que haja 

sustentabilidade socioambiental.  Este processo de conservação, iniciou-se em 1934 

no Estado de São Paulo, a partir das Florestas Protetoras, ao qual valorizava-se a 

beleza cênica da paisagem (ANDRADE; SILVA, 2003). A partir deste marco, as 

legislações foram alteradas e o enfoque é ampliado para a conservação da 

biodiversidade. 

 

Tabela 4 - Unidades de conservação por estado da Região Centro-Oeste brasileira 

Categoria 
Distrito 
Federal 

Goiás 
Mato 

Grosso 
Mato Grosso 

do Sul 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 2 0 7 0 

Monumento Natural 1 0 1 3 

Parque 1 15 22 13 

Refúgio da Vida Silvestre 0 0 2 0 

Reserva Biológica 4 0 0 1 

Total 8 15 32 17 

Uso Sustentável 

Floresta 1 4 0 0 

Reserva Extrativista 0 2 1 0 

Reserva do 
Desenvolvimento 

Sustentável 

0 0 0 0 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 6 12 8 5 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

13 1 0 0 

Reserva Privada do 
Patrimônio Natural 

5 58 20 37 

Total 25 77 29 42 

Fonte: Elaborado a partir do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

  A Figura 1 indica o número de unidades de conservação organizados por 

escala de hectares para Região Centro-Oeste. Observa-se que existem dois extremos 
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de quantitativos o intervalo de 1 a 100 hectares (61 unidades) e maior que 1.000 

hectares (122 unidades). Considera-se que estes sejam o menor e o maior 

quantitativo de área das unidades. Assim, indica-se que as unidades de conservação 

podem ter tamanhos distintos, não sendo este um fator determinante para sua criação. 

Ressalta-se que existem unidades de conservação nesta região, sem informações 

sobre o tamanho da área. 

 

Figura 1 - Áreas das unidades de conservação da Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

. 
Não existe tamanho mínimo ou máximo para determinar a criação de uma 

unidade de conservação, podendo esta ser menor que um hectare. Porém, as 

características ambientais presentes na área são indicativos para a tomada de 

decisão determinantes para a criação das unidades.  

  O laudo de vistoria técnica, principalmente para unidades privadas, estabelece 

se a área indicada para a criação da unidade de conservação tem atributos para o 

reconhecimento da mesma (BRASIL; INSTITUTO CHICO MENDES DE 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2012). 

Observa-se com a Figura 2 que a partir dos anos 80 houve um crescimento na 

criação das unidades de conservação, nos estados. No caso do Distrito Federal, 

houve queda na década de 90, contudo volta a haver crescimento nos anos 2000. 
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Figura 2 - Criação de Unidades de Conservação no Centro-Oeste brasileiro 

 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

Para Miller (1997) a necessidade humana em relação aos recursos naturais é 

a justificativa para a criação e manutenção de unidades de conservação. Contudo, 

conservar estes espaços implica em manter suas características culturais e históricas. 

Vallejo (2009) compreende estas unidades de conservação como territórios. Estudos 

desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento sobre o meio ambiente, auxiliam 

na criação destas unidades, por indicar a importância da conservação para a 

continuidade da existência de diferentes recursos naturais. 

Em relação aos biomas em que as unidades de conservação estão presentes, 

denota-se há abrangência de todos os biomas presentes na região Centro-Oeste do 

país, em maior ou menor frequência, sendo estes: a totalidade das unidades de 

conservação do Distrito Federal conservam o bioma Cerrado; Goiás 99% das 

unidades de conservação conservam o bioma Cerrado e 1% a Caatinga; Mato Grosso 

46% das unidades de conservação referem-se ao bioma Cerrado, 42% bioma 

Amazônia e 12% o bioma Pantanal e no Mato Grosso do Sul 56% das unidades 

conservam o bioma Cerrado, 24% o bioma Pantanal e 20% o bioma Mata Atlântica 

(Figura 3). 
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As unidades de conservação criadas na Região Centro-Oeste do Brasil 

contribuem com a responsabilidade que o país tem, conforme Rylands e Brandon 

(2005), em manter a biodiversidade identificada em seu território. Tendo em vista, a 

abrangência do número de biomas conservados com estas unidades e 

consequentemente sua biodiversidade distinta em cada caso. Principalmente, no que 

se refere à manutenção de áreas ambientais no bioma Cerrado, que sofre ameaças 

de desaparecimento. 

 

Figura 3 - Biomas presentes nas Unidades de 

Conservação da Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

 O plano de manejo (Figura 4) é importante para o processo de gestão das 

unidades de conservação. O documento é criado a partir dos objetivos da unidade. 

Está descrito, no plano de manejo, desde as características das unidades de 

conservação até a forma como são desenvolvidas as atividades nas unidades. 
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Figura 4 - Informações sobre o Plano de Manejo 

 
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

Denota-se que a maioria das unidades de conservação declaram não ter plano 

de manejo, contudo para Brasil (2000) todas as unidades devem ter seu próprio plano, 

em um prazo de cinco anos após a criação da unidade. Considerando o ano de criação 

das unidades de conservação, inseridos no cadastro nacional, a maioria destas 

unidades deveriam ter este documento elaborado. 

Dentre os benefícios apresentados pelas unidades de conservação, está a 

possibilidade de acesso à visitação e em alguns casos do desenvolvimento de outras 

atividades nas áreas. Essa característica pode auxiliar no desenvolvimento de 

educação ambiental, que contribui com a formação cidadã dos indivíduos para que 

ampliem as práticas de conservação ambiental. Observa-se que as unidades 

localizadas na Região Centro-Oeste, tem poucas informações sobre a acessibilidade 

de visitação (196 sem informações). Além disso, o número de unidades de 

conservação sem acesso a visitação (30 unidades) é maior que o resultado da adição 

(18 unidades) entre unidades abertas ou com licença especial para a visitação (Figura 

5). 
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Figura 5 - Visitação as Unidades de Conservação 

 
Fonte Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

 A visitação das unidades de conservação, podem auxiliar com o cumprimento 

dos objetivos de cada categoria de unidade, descrita por Brasil (2000). Acredita-se 

que os indivíduos que tenham acesso a estas áreas podem receber instruções, que 

auxiliem na compreensão da importância da criação e manutenção destas unidades, 

para reduzir os impactos ambientais que as diferentes atividades humanas produzem 

ao se relacionarem com o meio ambiente. Para Barnosky et al. (2011) e Pimm et al. 

(2014) esta relação entre indivíduos e o meio ambiente pode resultar no aumento da 

perda da biodiversidade, caso não haja cuidados necessários para a redução dos 

impactos que podem ser causados.  

 Em relação às práticas existentes de Educação Ambiental nestes espaços, as 

informações disponíveis, indicam que do total de áreas de conservação, 24 unidades 

desenvolvi atividades relacionadas a este formato de educação. Porém a maioria 

destes espaços (195 unidades) não disponibiliza informações sobre estas práticas e 

24 unidades consideram não as desenvolverem (Figura 6). 
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Figura 6 - Educação Ambiental nas Unidades de 

Conservação na Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

 Práticas de Educação Ambiental, podem contribuir com o intuito de Brasil 

(1988) em relação a criação das unidades de conservação para que as futuras 

gerações tenham acesso as características ambientais presentes no Brasil, ou seja, a 

toda biodiversidade existente no país. Pois, transmite informações para educar as 

pessoas sobre a necessidade de conservar o meio ambiente. Machado (2012) 

ressalta que são realizadas exigências para a abertura da visitação nas unidades de 

conservação, a partir de medidas de proteção e segurança dos visitantes, que 

contemplem a manutenção e recomendações necessárias a esta prática, sem causar 

impactos ambientais. 

 Em relação a infraestrutura presente nestas unidades, a considerar a energia 

elétrica (Figura 7), verifica-se que a maioria do quantitativo não disponibiliza 

informações. Aquelas que divulgam informações, a energia de rede é predominante 

(39 unidades) sobre o sistema de energia renovável (5 unidades). Considerando que 

o objetivo destas unidades é preservar a natureza ou outro tangente a esta situação, 

é recomendável investimentos em sistemas de energia renovável nestes espaços. 
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Figura 7 - Informações sobre a Energia Elétrica. 

 
 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

 
 Na Figura 8, é pertinente a falta de informações divulgadas sobre as unidades 

de conservação. Há abastecimento de água em 23 unidades e banheiros em 30 

unidades. A destinação dos resíduos é realizada em fossas, em 34 unidades. 

 

Figura 8 - Informação sobre Saneamento Básico nas unidades de conservação 
 

 
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 

 

A caracterização das informações estruturais das unidades de conservação é 

importante para indicar a necessidade de melhorias, caso haja o investimento em 

educação ambiental dentro destas áreas. Além disso, foram identificadas sete 

unidades com moradores de população tradicional, indígena ou quilombola. Outras, 
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111 unidades não divulgam estas informações. Assim, nestas unidades, ao qual, essa 

população reside, a infraestrutura pode ser uma medida de prevenção a doenças para 

as mesmas. 

 Outro aspecto importante para as unidades de conservação são os órgãos 

responsáveis por possibilitar suas criações e fiscalizar as unidades. No Quadro 2 é 

possível identificar a atuação federal, estadual e municipal nestes órgãos, em 

diferentes quantidades por estado. 

Para Figueiredo et al. (2017) a fiscalização realizada por estes órgãos 

governamentais, promove o cumprimento dos objetivos de criação das unidades. 

Desta forma, eles são importantes para que as unidades de conservação mantenham 

o perfil de conservação ambiental definido em sua criação. Auxiliando, os gestores 

das áreas a manterem a biodiversidade e as práticas permitidas e estabelecidas no 

plano de manejo criado especificadamente a partir das características da mesma. 

 
 
Quadro 2 - Órgãos responsáveis com Unidades de Conservação cadastradas por 
estado da Região Centro-Oeste 
 

Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul 

Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade; 
Instituto do Meio 
Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 
do Distrito 
Federal. 

Instituto Chico Mendes 
de Conservação da 
Biodiversidade; 
Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos de 
Goiás; 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de 
Catalão; 
Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de 
Mambaí; 
Prefeitura Municipal de 
Piracanjuba. 

Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade; 
Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente de 
Mato Grosso; 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Assuntos Fundiários; 
Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, 
Fomento e Meio 
Ambiente; 
Prefeitura de Sinop. 

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade; 
Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul; 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, 
Agricultura, Pecuária, 
Turismo e Meio Ambiente de 
Alcinópolis; 
Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Meio Ambiente de 
Chapadão do Sul; 
Secretaria Executiva de Meio 
Ambiente de Corumbá; 
Instituto de Meio Ambiente de 
Dourados; 
Prefeitura Municipal de 
Naviraí 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020). 
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6 Considerações Finais 

 O objetivo do artigo foi caracterizar as unidades de conservação existentes na 

região Centro-Oeste do Brasil. A partir do mesmo, verificou-se a disponibilidade de 

informações no site do Ministério do Meio Ambiente, através do Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação. As informações contidas neste espaço virtual abrangem 

diferentes elementos que estão além do no Decreto n° 4.340/2002, ao qual refere-se 

as indicações que devem ser realizadas no ato da criação das unidades de 

conservação. 

 Percebeu-se que não estão cadastradas todas as unidades de conservação 

criadas na Região Centro-Oeste do Brasil. Nas informações específicas identificou-se 

245 unidades cadastradas, porém nas informações nacionais constam cadastradas 

268 unidades na Região Centro-Oeste brasileira. Além disso, no decorrer das 

informações registradas no artigo, percebeu-se que muitas unidades de conservação 

não cadastram informações além daquelas consideradas informações básicas, como 

por exemplo, o nome, ano de criação, bioma, tamanho da área, entre outras. Tornando 

assim o cadastro incompleto. 

 A proposta de criação do cadastro nacional é uma medida importante para 

ampliar as discussões sobre a manutenção da biodiversidade, o mesmo possibilita a 

criação de conhecimento dos diferentes contextos em que as unidades de 

conservação são criadas.  Contudo, a peculiaridade do cadastro, com informações 

incompletas, indica a necessidade de melhorias no mesmo e da transparência das 

informações referentes a conservação da biodiversidade brasileira. 

 Considera-se que as unidades de conservação, são áreas que possibilitam que 

as futuras gerações tenham acesso as diferentes características ambientais 

existentes no Brasil. Contribuem com a redução dos impactos ambientais criados pelo 

homem, mas precisam ser direcionadas as práticas de educação ambiental para 

compartilhar o conhecimento sobre a necessidade de conservar o meio ambiente. 

Assim, a qualificação das pessoas que desenvolvem o processo de gestão das 

unidades e a fiscalização dos órgãos governamentais podem fomentar esta prática e 

consequentemente o aumento da criação destas unidades. 
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