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“A maior parte das pressões antrópicas sofridas por UCs é oriunda dos seus 

entornos”.  

Helio Beiroz.



 

RESUMO 

 

Neste trabalho são estudados os diferentes usos e cobertura do solo das Zonas de 

Amortecimento de cinco Unidades de Conservação estaduais de Goiás. Estas Unidades são 

responsáveis por proteger e preservar a biodiversidade e os fatores abióticos nela contidos, bem 

como as Zonas de Amortecimento (ZA) são delimitadas em seu entorno com o intuito de 

proteger as unidades de degradações causadas por variáveis antrópicas externas e, para isto 

deve-se desenvolver um Plano de Manejo adequado que contenha uma ZA bem definida. Deste 

modo, o estudo busca analisar a cobertura do solo dessa Zona e avaliar o grau de vulnerabilidade 

dos Parques Estaduais, enfatizando a importância de seu estabelecimento. Os dados de uso de 

solo foram coletados nos sítios eletrônicos “MapBiomas” e “SIEG” em uma análise temporal 

pré-definida para cada Parque Estadual e foram aplicados no software QGIS, onde considerou-

se três quilômetros de raio para Zona de Amortecimento, assim como previsto em lei. Os 

resultados demonstram a presença de usos de solo com potenciais riscos de degradação para as 

Unidade de Conservação, com aumento gradativo ao longo do tempo. Dessa forma vê-se a 

importância da implementação de leis nas regiões de entorno dos Parques assim como aplicação 

adequada das políticas já estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

 

Palavras-chave: Uso do solo, Unidade de Conservação, Parque Estadual, Plano de Manejo, 

Zona de Amortecimento, Vulnerabilidade Ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) estabelecendo meios para criação e gestão de Unidades de Conservação no Brasil, 

assim como o Zoneamento, Plano de Manejo e Zonas de Amortecimento destas unidades, 

visando controle e preservação harmônica tanto de sua área interna, quanto do seu entorno, 

garantindo a proteção das áreas naturais brasileiras e sua biodiversidade (BRASIL, 2000)

 O Plano de Manejo é um instrumento do SNUC que tem por finalidade gerenciar e 

planejar as Unidades de Conservação, de forma a estabelecer medidas de controle e manejo da 

área, buscando a melhor situação a ser empregada de acordo com as características específicas 

da UC. Dentre as medidas de controle, encontra-se a Zona de Amortecimento.  

 A Zona de Amortecimento (ZA) é um zoneamento exigido pelo SNUC, que tem como 

principal objetivo minimizar os impactos causados por atividades antrópicas nos entornos da 

Unidade de Conservação. Estas atividades estão diretamente relacionadas ao processo de 

desenvolvimento tecnológico e urbanização, assim como o crescimento da agropecuária, entre 

outros efeitos potencialmente degradadores, que colocam áreas protegidas em risco. Assim, a 

ZA faz a utilização de instrumentos que limitam e estabelecem exigências para o licenciamento 

de atividades poluidoras próximas à UC, evitando que os impactos cheguem até a unidade. Vê-

se, desta forma, a importância de monitorar, diagnosticar e desenvolver um Plano de Manejo 

que contenha um estudo elaborado de Zona de Amortecimento, visando a eficiência da 

conservação da biodiversidade de interesse (RIBEIRO, 2010).    

 No entanto há considerável hiato na elaboração de Planos de Manejo de Parques 

Estaduais (Parques desenvolvidos pelos órgãos estaduais) e, assim, ausência de uma 

delimitação precisa de suas respectivas ZAs. permitindo que o uso e cobertura do solo da área 

possa estar mais vulnerável e suscetível a avanços de impactos negativos. Dentre os Parques 

Estaduais Goianos apenas quatro possuem Plano de Manejo elaborado e, mesmo assim, em
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nenhum há Zona de Amortecimento bem definida (ICMBio e SEMAD, 2017). Segundo a 

resolução vigente a área de ZA considerada para UCs sem Plano de Manejo deve possuir um 

raio de 3 quilômetros de distância de qualquer empreendimento com atividades potencialmente 

degradadoras e, o órgão responsável pela unidade deve se encarregar pela permissão e 

licenciamento destas atividades (CONAMA, 2010). Vale ressaltar que o prazo para elaboração 

e estabelecimento do Plano de Manejo encerra-se, segundo a CONAMA 473 de 2015, no ano 

de 2020 e, a partir deste ano, as Zonas de Amortecimento de UCs sem o plano deixam de existir.

 Seguindo a resolução vigente o presente trabalho busca analisar, através de softwares 

de cruzamentos de dados de sensoriamento remoto e de sítios eletrônicos de extração de dados 

na área da Geoinformação, o uso e cobertura do solo na região delimitada por um raio de 3 

quilômetros circundantes aos Parques Estaduais da mesorregião central do Estado de Goiás, a 

fim de avaliar o grau de vulnerabilidade de suas respectivas ZAs e avaliar, se possível, suas 

alterações no decorrer dos anos, promovendo explicitar a importância da elaboração de um 

Plano de Manejo criterioso e consequente Zona de Amortecimento ambientalmente eficaz.  
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 OBJETIVOS 

1.1.1.  Objetivo geral  

  Analisar o uso e cobertura do solo da Zona de Amortecimento dos Parques Estaduais da 

mesorregião Centro Goiano, no sentido de avaliar o nível de vulnerabilidade destas Unidades 

de Conservação locais, enfatizando a importância de suas ZAs para a preservação e proteção 

ambiental. 

1.1.2.  Objetivos específicos 

 Para concretizar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:   

I. Analisar o percentual do uso e cobertura do solo dentro da ZA delimitada, comparando 

os dados quantitativos e qualitativos ao longo do tempo, através do desenvolvimento de 

mapas e estatísticas. 

II. Avaliar o grau de vulnerabilidade ambiental local através dos resultados encontrados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Segundo Neto (2010), as Unidades de Conservação surgiram como forma de isolar e proteger 

espécies ameaçadas e áreas degradadas devido a intensificação da utilização dos recursos 

naturais, consequente do desenvolvimento tecnológico antrópico.  

As Unidades de Conservação são uns dos instrumentos mais importantes do poder público para 

preservação ambiental brasileira. Seus limites definem um local onde o aproveitamento de 

recursos naturais é restringido por critérios que visam manter alta qualidade ambiental, 

mantendo um equilíbrio com seu entorno e sendo essencial também para o planejamento social, 

político e econômico do território do país (BEIROZ, 2015). 

Para concretizar a proteção e conservação ambiental adequada, institui-se o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecendo critérios para criação e gestão de UC’s, 

pela lei 9.985/2000, cuja oficializa o conceito de Unidade de Conservação no Brasil como 

território natural de grande relevância ambiental delimitada legalmente pelo Poder Público 

(BRASIL, 2000).  

De acordo com a mesma lei, as Unidades de Conservação podem ser categorizadas em dois 

grupos principais: Proteção Integral e Uso Sustentável. As Unidades de Proteção Integral 

buscam preservar o meio sem interferências humanas, vetando a possibilidade de consumo, 

coleta ou prejuízo aos recursos naturais presentes. Já as UC’s de Uso Sustentável, visam 

estabelecer uma harmonia entre a preservação ambiental e a utilização de parte dos recursos 

naturais de forma socioeconomicamente viável (BRASIL, 2000).  

No Estado de Goiás a lei 14.247/2002 estabelece o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação (SEUC), estabelecendo normas para criação e gestão de UC’s estaduais e 

municipais. Além das disposições que categorizam e caracterizam cada unidade de acordo com 

seu uso (BRASIL, 2000). 
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Bonfim Soares (2017) destaca ainda que, algumas das principais UC’s do Brasil estão 

localizadas no estado de Goiás, mas há insuficiência de fiscalização e elaboração de planos de 

manejo, os quais são responsáveis por manter a biodiversidade do bioma local (Cerrado), 

podendo ocasionar redução da sua capacidade de recompor seus níveis de recursos naturais.  

 PARQUES ESTADUAIS 

Dentre as Unidades de Conservação de Proteção Integral categorizados pelo SNUC encontra-

se os Parques Nacionais, que têm o intuito de conservar os ecossistemas naturais de maior 

relevância ambiental, desenvolvendo pesquisas científicas, turismo ecológico e educação 

ambiental. Seguindo as diretrizes e objetivos do Parque Nacional, a unidade desta categoria, 

quando criada pelo Estado ou pelo Município, são denominadas Parque Estadual e Parque 

Municipal, respectivamente (BRASIL, 2000). 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2019), 

Goiás possui onze Parque Estaduais que auxiliam na conservação da biodiversidade e 

preservação do bioma local (Cerrado), harmonizando o lazer, a pesquisa científica e a economia 

local, sendo eles: abertos para pesquisa (Serra de Jaraguá, Paraúna, Araguaia, Serra Dourada, 

Mata Atlântica, Descoberto) e abertos para visitação pública em trilhas (Altamiro de Moura 

Pacheco, Telma Ortegal, Pirineus, Serra de Caldas e Terra Ronca). 

Para a implementação e criação de um Parque Estadual (UC) em Goiás, é necessário o 

desenvolvimento de um Estudo Técnico Ambiental, seguido da aplicação de uma Consulta 

Pública, reunindo a população local e, para finalizar, a publicação da instituição do Parque em 

forma de Lei ou Decreto (SEMAD, 2019).  

 PLANO DE MANEJO 

Beiroz (2015) afirma: “A maior parte das pressões antrópicas sofridas por UCs é oriunda dos 

seus entornos”. Os arredores das UC’s são mais vulneráveis ao avanço da agropecuária, da 
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urbanização e do desmatamento. Desta forma vê-se a importância do desenvolvimento de um 

Plano de Manejo eficaz, que é configurado e exigido na legislação.  

O plano de manejo é definido como documento técnico de planejamento e gestão das Unidades 

de Conservação, baseado nos objetivos gerais da UC, determinando o zoneamento de suas áreas 

e critérios que precisam ser seguidos para seu uso e manejo de recursos naturais (BRASIL, 

2000). 

A Lei nº 9.985/2000 (SNUC) ainda prevê no Art. 27. “As unidades de conservação devem 

dispor de um Plano de Manejo”. Estes planos são ideais para garantir a conservação da 

biodiversidade das UC’s e utilizam de instrumentos para que se obtenham os melhores 

resultados possíveis.  

Os órgãos responsáveis pela Unidade de Conservação devem estabelecer, em seu plano de 

manejo, o planejamento do território da área protegida e de seus entornos. Eles também devem 

autorizar (ou vetar) a implantação de empreendimentos e alterações no uso e cobertura de solo 

das Zonas de Amortecimentos da UC (BRASIL, 2000). 

O Plano de Manejo é essencial para uma Unidade de Conservação, no sentido de compreender 

o conjunto de ações necessárias para administração sustentável dos recursos naturais em 

atividades tanto no interior, quanto no exterior das áreas protegidas, gerindo seus usos e 

garantindo a conservação ambiental da biodiversidade. Desta forma, a falta deste Plano não 

garante os benefícios da preservação dos recursos, devido a ausência de um monitoramento e 

fiscalização eficaz (SOARES, 2017). 

Os Planos de Manejo são elaborados de acordo com os dados contidos da UC: a situação de sua 

área e de seus entornos, fazendo a observação de possíveis problemas. Além disso, é possível 

analisar seu potencial de desenvolvimento, o qual permite controlar um planejamento visando 

períodos de curto, médio e longo prazos (SILVA, 2005).  

Dourojeanni (2003) afirma, sobre Planos de Manejo: “É, em consequência, um exercício para 

o futuro da unidade e, por isso, deve se basear sobre a realidade atual para escolher, das opções 
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disponíveis, as decisões que tática e estrategicamente melhor viabilizem cumprir os objetivos 

que a legislação prevê para cada categoria”. 

 ZONAS DE AMORTECIMENTO 

No Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000) consta que as Unidades de 

Conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural, devem possuir uma Zona de Amortecimento (Lei 9.995/00). 

De acordo com a mesma lei, Zona de Amortecimento corresponde ao “entorno de uma unidade 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (BRASIL, Art. 2, 2000). 

Os limites da ZA e as respectivas normas poderão ser definidos no ato de criação da unidade 

ou posteriormente, compondo o plano de manejo das UCs (BRASIL, 2000).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2010) em sua resolução 428, institui uma 

faixa de três quilômetros para Zonas de Amortecimento de UC’s sem Plano de Manejo em casos 

de empreendimentos que necessitam de EIA/RIMA, sendo dois quilômetros quando não há 

necessidade de EIA/RIMA. Esta resolução revoga a CONAMA 13/1990, que determinava dez 

quilômetros para esta mesma faixa.  

A Resolução 473/2015 prorroga o prazo para elaboração do Plano de Manejo de UC’s sem o 

plano (previstos pelo art. 1 e 5 da resolução 428/10 fim em 2015) em 5 anos, ou seja, a partir 

do ano de 2020, a ZA de Unidades de Conservação sem Plano de Manejo, passará a não existir 

(CONAMA, 2015).  

Ribeiro (2017) afirma que, mesmo com a CONAMA 428/2010, muitas Unidades de 

Conservação ainda permitem a degradação de sua Zona de Amortecimento, disponibilizando a 

área para construção de loteamentos e plantio de monoculturas. Este processo pode facilitar a 

ação do efeito de borda sobre as UC’s, inviabilizando a proteção da biodiversidade da área 

protegida contra as atividades humanas. 
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Ribeiro (2010) considera um avanço significativo a exigência de ZA’s para as Unidades de 

Conservação, afinal, a proteção ambiental é aplicada não só na área protegida, como em todo o 

seu entorno, de modo a minimizar danos ocasionados por pressões sobre as unidades, através 

das restrições em que as Zonas de Amortecimento são sujeitas.  

Este mesmo autor define a Zona de Amortecimento como “filtro” da UC, o qual é responsável 

por filtrar os danos externos, prevenindo riscos a integridade da área e selecionando apenas 

atividades humanas que não gerem estes riscos. Este “filtro” é uma analogia clara às normas e 

restrições específicas que são determinadas pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação, 

estabelecendo, além disso, medidas que vão desenvolver efetividade socioeconômica das 

comunidades do seu entorno (RIBEIRO, 2010).  

 

 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

A principal função dos Sistemas de Informações Geográficas é a extração de dados 

informativos de interesse e a sua combinação com os dados espaciais, tudo isso conectado aos 

processos de análise e manipulação da situação (JACINTHO 2003).  

Sobre o uso do Sensoriamento Remoto, Ribeiro (2017) relata: “[...] o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto para análise de paisagens em áreas protegidas e a gestão dessas áreas não 

só são eficientes, mas extremamente necessários, principalmente pelo alto custo das vistorias 

in loco”.  

De acordo com Jacintho (2003): “O desenvolvimento dos SIG’s conta com a contribuição de 

várias disciplinas dentre as quais se destacam a cartografia, o sensoriamento remoto, a 

informática e a estatística”.  

Este mesmo autor acredita que as técnicas de SR e SIG, quando utilizadas em simbiose, 

disponibilizam, de forma clara, uma análise temporal precisa dos vários usos e coberturas de 

solo de UC’s e de seu entorno, sendo um instrumento ideal para a gestão destas unidades. Tudo 
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isto graças ao atual desenvolvimento tecnológico que estas plataformas assumiram, trazendo os 

resultados esperados de forma prática e economicamente viável (JACINTHO, 2003).   

 MAPBIOMAS 

O projeto MapBiomas é uma iniciativa do Observatório do Clima co-criada e desenvolvida por 

uma rede institucional de pesquisadores e especialistas em sensoriamento remoto, ciência da 

computação e dos biomas e dos principais usos do solo do país com participação de 

universidades, ONGs e empresas de tecnologia com o propósito de mapear anualmente a 

cobertura e uso do solo do Brasil e monitorar as mudanças do território. Esta equipe trabalha 

em seus escritórios e laboratórios espalhados por várias cidades brasileiras incluindo Belém, 

Recife, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Feira de Santana e Porto Alegre. Todo o trabalho é 

feito utilizando computação em nuvem através da plataforma Google Earth Engine 

(MAPBIOMAS, 2019). 

Segundo o site do projeto, a partir deste diagnóstico foi estabelecido um contato com a Google 

que gerou um termo de cooperação técnica para desenvolver a iniciativa tendo como base a 

plataforma Google Earth Engine. Especificamente, o projeto teve início em julho de 2015 com 

um treinamento da equipe do MapBiomas sobre o Google Earth Engine em Moutain View, 

Califórnia. 

O MapBiomas tem por objetivo contribuir para o entendimento da dinâmica do uso do solo no 

Brasil e em outros países tropicais tendo como base o desenvolvimento e implementação de 

uma metodologia rápida, confiável e de baixo custo para gerar mapas anuais de cobertura e uso 

do solo do Brasil a partir de 1985 até os dias atuais (e posterior atualização anual). Além da 

criação de uma plataforma para facilitar a disseminação da metodologia para outros países e 

regiões interessadas utilizando a mesma base de algoritmos. Estabelecendo uma rede 

colaborativa de especialistas nos biomas brasileiros para o mapeamento da cobertura do solo e 

da sua dinâmica de mudanças (MAPBIOMAS, 2019). 

Segundo MapBiomas (2019), quanto aos produtos disponibilizados pelo projeto, foram 

produzidas 4 coleções de mapas do MapBiomas desde o início do projeto em julho de 2015. As 
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coleções representam alterações nos períodos de abrangência dos mapas anuais, mudanças na 

legenda ou correções frente a versão anterior. Foram quatro coleções de dados publicadas: (1) 

coleção 1 (beta) novembro de 2015 que cobre o período de 2008 a 2015, (ii) coleção 2, lançada 

em abril de 2017, que cobrem o período de 2000 a 2016, (iii) Coleção 2.3 que foi uma versão 

bastante melhorada da Coleção 2 lançada em dezembro de 2017 e (iv) Coleção 3 – lançada em 

agosto de 2018 cobrindo o período de 1985 a 2017. Todas as coleções do MapBiomas possuem 

toda a série histórica revisada. 

 SISTEMA ESTADUAL DE GEOINFORMAÇÃO  

O Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) é um sítio eletrônico criado pelo decreto de 

número 6019/2004, que disponibiliza informações geográficas como mapas, arquivos em 

formato “shapefiles”, imagens georreferenciadas e softwares, além de estatísticas 

georreferenciadas, com o intuito de oferecer estas informações para toda a sociedade, 

otimizando e promovendo a simbiose entre as áreas de produção de geoinformação dos órgãos 

do Estado (SIEG, 2019).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais e métodos voltam-se à coleta de dados de uso e cobertura de solo para discussão 

e análise, aplicando-os nas áreas de entorno dos Parques Estaduais localizados nos municípios 

da mesorregião Centro Goiano, sendo eles: P.E. da Serra Dourada; P.E. do João Leite, P.E. 

Altamiro de Moura Pacheco, P.E. da Serra de Jaraguá e P.E. Telma Ortegal (Figura 3.2 e 3.3). 

Os dados em questão foram recolhidos nos sítios eletrônicos: “MapBiomas” e “SIEG” e, 

posteriormente, aplicados no software “QGis”, desenvolvendo um buffer de 3 quilômetros 

considerados, pela legislação vigente, como Zona de Amortecimento dos Parques de estudo, 

visando uma observação das mudanças de uso de solo destas zonas ao longo do tempo. O 

procedimento desta metodologia respeita o fluxograma (Figura 3.1) a seguir.  

Figura 3.1 - Fluxograma das etapas do trabalho 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 3.2 - Localização da Mesorregião do Centro Goiano 

 

FONTE: Próprio Autor 

Figura 3.3 - Parques Estaduais localizados na Mesorregião Centro Goiano 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 MAPBIOMAS 

 Primeiramente, para coleta de dados, utilizou-se o sítio do “MapBiomas”. Nele é 

possível coletar dados de uso e cobertura de solo do país, no intervalo histórico de 1985 até 

2018 (ano mais recente disponível). Ele também disponibiliza informações a respeito de 

mudanças de cobertura do solo, qualidade dos mosaicos, estatísticas e downloads de mapas, 

mosaicos, legendas, infográficos e dados de infraestrutura.     

 Para a análise desejada no trabalho, foram coletados dados de uso e cobertura de solo 

em formato “raster” no item “Mapas das Coleções”, contido na opção “Downloads” do Menu, 

o qual redireciona o usuário para o sítio do Google Earth Engine através do script 

“https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/mapbiomas/user-toolkit”. 

Aplicando-se o link “mapbiomas-user-toolkit-download.js”, o mapa do território brasileiro 

torna-se evidente e pode-se optar pela escolha do Bioma, Estado e Município de estudo na aba 

disponibilizada.          

 A partir da seleção do estado de Goiás, foi possível extrair as informações necessárias 

de cada uma das cidades que abrigam os Parques Estaduais Goianos, coletando amostras de uso 

e cobertura de solo do estado, de acordo com os anos de criação de cada parque, assim como 

descrito no Quadro 3.1 abaixo. 

Quadro 3.1 – Levantamento de dados amostrais dos Parques analisados 

PARQUE 
ANO DE 

CRIAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO PLANO DE MANEJO? 

Parque Altamiro de Moura 

Pacheco (PEAMP) 
1992 

Goianápolis, Nerópolis e 

Goiânia 
Possui (ausência de ZA) 

Parque Estadual Telma Ortegal 

(PETO) 
1995 Abadia de Goiás Não Possui 

Parque Estadual Serra de Jaraguá 

(PESJ) 
1998 

Jaraguá e São Francisco de 

Goiás 
Não Possui 

Parque Estadual da Serra Dourada 

(PESD) 
2003 

Goiás, Mossâmedes e Buriti 

de Goiás 
Não Possui 

Parque Estadual do João Leite 

(PEJol) 
2014 

Goianápolis, Nerópolis, 

Goiânia e Terezópolis 
Possui (ausência de ZA) 

FONTE: SEMAD, 2017 

https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/mapbiomas/user-toolkit
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 Para a escolha do período de download dos dados, visou-se uma comparação cronológica bem 

distribuída dos resultados de cada parque, através dos seguintes passos: 

1º – Download dos dados do ano de criação do respectivo Parque Estadual;  

2º – Download dos dados do último ano atualizado e disponível no “MapBiomas” (2018); 

3º – Download dos dados do ano médio entre o ano de criação do parque e o último ano 

disponível;  

 Vale ressaltar que, por dividirem o mesmo perímetro, desenvolveu-se a mesma ZA para 

os parques PEAMP e PEJoL, os quais serão juntamente analisados para os anos de 1992, 2005, 

2014 e 2018.           

 As informações sobre os diferentes usos e coberturas de solo são explicitadas através de 

Legendas, que estão disponíveis no item “Estatísticas”, também contido em “Downloads” no 

Menu do site. O arquivo baixado pelo script “Cobertura” está disposto por planilhas e tem como 

objetivo orientar o processo de classificação dos tipos de uso de solo (Figura 3.4). 

Figura 3 4 - Classificação dos diferentes usos e cobertura do solo 

 

FONTE: MapBiomas 
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 QGIS 

 Após o download dos dados em formato “raster” respectivos a todos os anos necessários 

para o estudo, faz-se sua aplicação no software QGis.  

 No software “QGis 3.4.6” os seguintes passos foram seguidos para cada um dos Parques 

Estaduais estudados: (ressalta-se que as figuras a seguir exemplificarão o processo para o P.E. 

da Serra de Jaraguá, para o seu ano de criação de 1998). 

• Recorte das cidades envolvidas com os PE’s, utilizando o arquivo “Municípios” 

disponível no sítio do “SIEG”, em formato de vetor (Figura 3.5) 

Figura 3.5 - Seleção e recorte das cidades de Jaraguá e São Francisco de Goiás 

 

FONTE: QGIS 

• Aplicação da camada em formato “raster”, obtida pelo MapBiomas, nas cidades 

recortadas (Figura 3.6) 
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Figura 3.6 - Aplicação da camada raster de uso de solo de 1998 nas cidades de estudo 

 

FONTE: QGIS 

• Aplicação do vetor “Unidades de Conservação” (SIEG), recortando o parque 

relacionado à cidade recortada e criando um buffer de distância de 3 quilômetros, de 

acordo com a CONAMA 428 (Figura 3.7).  

Figura 3.7 - Aplicação e recorte do vetor “PE da Serra de Jaraguá” e geração do buffer de 3 quilômetros 

 

FONTE: QGIS 

• Recorte da camada “raster” a partir do perímetro criado pelo buffer de 3 quilômetros 

(Figura 3.8). Este processo resultará na ZA do Parque Estadual.  
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Figura 3.8 - Camada de uso de solo aplicada no buffer de 3 quilômetros (ZA) 

 

FONTE: QGIS 

• Vetorização e Categorização das camadas por classes de uso de solo, de acordo com as 

legendas enumeradas pela Figura 3.4 deste trabalho (Figura 3.9).   

Figura 3.9 - Categorização dos diferentes usos de solo da ZA do PE da Serra de Jaraguá 

 

FONTE: QGIS 
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• Prossegue-se com estes passos para cada um dos três períodos estabelecidos no item 3.1 

deste capítulo, analisando sempre a legenda de usos de solo da Figura 3.4. 

 Após a categorização dos diferentes usos e coberturas de solo de cada ZA dos Parques 

Estaduais da mesorregião Centro Goiano, foi possível analisar suas transformações no decorrer 

do tempo, verificando os percentuais de cada classe e, desta maneira, observa-se quais parques 

apresentam maior vulnerabilidade quanto às atividades antrópicas desenvolvidas em seus 

entornos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da metodologia descrita e de seu desenvolvimento para os cinco parques da 

região de estudo, os resultados norteiam os riscos de degradação ambiental nas Zonas de 

Amortecimento e, consequentemente, no próprio Parque, causada principalmente pelo 

crescimento do uso de solo de infraestrutura urbana e pela inadequação da aplicação das leis de 

implantação destas Unidades de Conservação. 

 PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL (PETO) 

 O Parque Estadual Telma Ortegal (PETO), representado na Figura 4.1, está localizado 

na bacia do Ribeirão Dourados no município de Abadia de Goiás, foi instituído pela Lei n° 

12.789 de 26 de dezembro de 1995 e adquiriu nova denominação através da Lei 13.166 de 17 

de novembro de 1997 (SEMAD, 2017).  

Figura 4.1 - Localização do PETO 

 

FONTE: SEMAD, Google Earth 

A área do parque compreende 165,96 hectares e a sua criação se deu para atender as 

necessidades das Condições de Validade da Licença Prévia, exigência do EIA/RIMA 
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desenvolvido visando o depósito definitivo de rejeitos radioativos, gerados devido ao acidente 

radiológico do Césio-137 da capital Goiânia (SEMAD, 2017). 

4.1.1. USO DO SOLO EM 1995 

O uso e cobertura do solo da Zona de Amortecimento do PETO, em seu ano de criação 

(1995), é apresentado pelas Figuras 4.2 e 4.3 a seguir.  

 

Figura 4.2 - Uso e cobertura do solo da ZA do PETO em seu ano de criação 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.3 - Porcentagem de uso do solo da ZA do PETO em seu ano de criação (1995) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Observa-se que, logo em seu ano de criação, a Zona de Amortecimento do PETO já 

apresenta a maior parte de seu uso de solo coberto por pastagem (80%), tendo uma quantidade 

considerável de formação florestal (14%) e 6% definidos pelo restante dos demais usos. É 

importante se ater a presença, de cerca de 1% na sua ZA, de infraestrutura urbana. Este uso, 

assim como a pastagem, é indicador de riscos de degradação ambiental em potencial ao Parque. 

 

4.1.2. USO DO SOLO EM 2007 

 O uso e cobertura do solo da ZA do PETO para o ano médio de análise, 2007, se dá pela 

Figura 4.4 e pela Figura 4.5 abaixo. 
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Figura 4.4 - Uso e cobertura do solo da ZA do PETO em 2007 

 

FONTE: Próprio Autor 

Figura 4.5 - Porcentagem de uso do solo da ZA do PETO em 2007 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 Para o ano de 2007, vê-se que a pastagem permanece sendo a maior porcentagem de uso 

de solo da ZA do Parque com 67% do território analisado, seguido de 17% de formação 

florestal, 7% de formação savânica e 9% dos demais usos. Nota-se, para este período, um 

aumento significativo de 3% de infraestrutura urbana (4%) desde seu ano de criação, indicador 

negativo quanto a preservação do Parque.  

4.1.3. USO DO SOLO EM 2018 

 Os mais recentes dados analisados de uso e cobertura do solo da ZA do PETO (2018), 

podem ser observados através da Figura 4.6 e da Figura 4.7: 

Figura 4 6 - Uso e cobertura do solo da ZA do PETO em 2018 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.7 - Porcentagem de uso do solo da ZA do PETO em 2018 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Analisando 2018 tem-se o uso do solo divido em pastagem (59%), formação florestal 

(20%) e outros 21% para os demais usos. Salienta-se o aumento contínuo da infraestrutura 

urbana dentro da Zona de Amortecimento, a qual mais do que dobrou, passando de 4% para 

10% de 2007 para 2018.  

4.1.4. COMPARATIVO 

 A Figura 4.8 abaixo, demonstra as variações dos diferentes usos e cobertura do solo ao 

longo dos três períodos analisados no estudo, visando melhor alinhar as mudanças temporais 

ocorridas na ZA do Parque Estadual Telma Ortegal.  
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Figura 4.8 - Comparativo Multitemporal do uso e cobertura do solo da ZA do PETO em km² 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Percebe-se através da Análise Temporal da ZA do PETO a diminuição da Pastagem, um 

leve aumento na Formação Florestal e diferentes oscilações para os demais usos. Enfatiza-se, 

além da presença de Pastagem, o aumento visível da cobertura da infraestrutura urbana dentro 

da Zona de Amortecimento, indicador de potencial degradação ambiental, que elevou-se de 

0,61 a 4,93 km² (Figura 4.9). 

Figura 4 9 - Comparativo Multitemporal da área de cobertura da “infraestrutura urbana” na ZA do PETO (km²) 
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 PARQUE ESTADUAL SERRA DE JARAGUÁ (PESJ) 

 O Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ), representado pela Figura 4.5, foi criado 

pela Lei nº13.247 de 13 de janeiro de 1998 e implementado pelo Decreto nº 7.604 de 19 de abril 

de 2012, registrando sua delimitação e demais providências. Por fim teve sua denominação e 

delimitação alterada pela Lei Estadual nº 18.844 de 10 de junho de 2010 (SEMAD, 2017).  

Figura 4.10 - Localização do PESJ 

 

FONTE: SEMAD, Google Earth 

O PESJ compreende os municípios de Jaraguá e São Francisco de Goiás com uma área 

de 2.828,6613 hectares, tendo sua importância voltada para preservação de nascentes e 

fitofisionomias locais, além de preservação do sítio arqueológico abrigado pela Serra (SEMAD, 

2017). 

 

4.2.1. USO DO SOLO EM 1998 

 Para o ano de criação do Parque, os resultados encontrados de uso e cobertura do solo 

podem ser expressos pela Figura 4.11 e pela Figura 4.12 a seguir.  
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Figura 4.11 - Uso e cobertura do solo da ZA do PESJ em seu ano de criação 

 

FONTE: Próprio Autor 

Figura 4.12 - Porcentagem de uso e cobertura da ZA do PESJ em seu ano de criação (1998) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Observa-se que, assim como o PETO, a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da 

Serra de Jaraguá já possui a maior parte de seu território coberto por pastagem (63%) logo em 
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seu ano de criação, seguido de 21% de formação florestal, 10% de formação savânica e outros 

6% para os usos restantes. Ressalta-se também o valor de quase 4% de cobertura de 

infraestrutura urbana, uso indicativo de risco à Unidade de Conservação.  

4.2.2. USO DO SOLO EM 2008 

 O uso do solo no ano médio de análise, 2008, encontra-se detalhado através das Figuras 

4.13 e 4.14 abaixo.  

Figura 4.13 - Uso e cobertura do solo da ZA do PESJ em 2008 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.14 - Porcentagem de uso do solo da ZA do PESJ em 2008 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Observando os resultados do ano médio, tem-se 64% do território da ZA coberto por 

pastagem, 21% para formação florestal e 15% para os demais usos. A infraestrutura urbana 

encontrada aumenta de 4% para 5% desde a análise do uso em seu ano de criação (1998).  

4.2.3. USO DO SOLO EM 2018 

 A Figura 4.15 e a Figura 4.16 a seguir, apresentam os resultados encontrados para o 

último ano de análise (2018).  
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Figura 4.15 - Uso e cobertura do solo da ZA no último ano de análise 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

Figura 4.16 - Porcentagem de uso do solo em 2018 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 Vê-se, através da observação dos resultados de 2018, uma leve redução na porcentagem 

do uso Pastagem para 55%, além de um aumento na formação florestal para 26% do território 

da ZA e 19% para os usos restantes. Nota-se o aumento contínuo do risco de degradação do 

PESJ devido ao uso de infraestrutura urbana, o qual permanece em crescimento, notando-se 

aumento de 1% quando comparado com o ano médio de 2008. 

4.2.4. COMPARATIVO 

 O Figura 4.17 a seguir, traz as variações dos usos e cobertura do solo da Zona de 

Amortecimento do PESJ ao longo dos três anos analisados e, deste modo, estabelecer um 

comparativo temporal da ZA do Parque. 

Figura 4.17 - Comparativo Multitemporal do uso e cobertura do solo da ZA do PESJ em km² 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Ao se fazer a análise temporal para o Parque Estadual da Serra de Jaraguá, pode-se 

considerar que não houve oscilações significativas para os diferentes usos do estudo. Enfatiza-

se, deste modo, apenas ao risco potencial gerado pela presença e aumento contínuo da 

infraestrutura urbana dentro da ZA do Parque, que passou de 4,0 para 6,7 km² (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 - Comparativo Multitemporal da área de cobertura da “Infraestrutura Urbana” na ZA do PESJ (km²) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOURADA (PESD) 

 O Parque Estadual da Serra Dourada encontra-se nos municípios de Buriti de Goiás 

(Figura 4.19), Mossâmedes e Cidade de Goiás e foi desenvolvido pelo Estudo Técnico de 

Criação do PESD e instituído pelo Decreto n° 5.768, de 05 de junho de 2003. 

Figura 4.19 - Localização Geográfica do Parque Estadual da Serra Dourada 

 

FONTE: SEMAD, Google Earth 
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 O Parque compreende uma área em torno de 30.000 hectares e define-se por uma área 

de preservação detentora de atrativos, diversidade vegetal e faunística, nascentes e pontos de 

beleza cênica, os quais são de considerável importância para o patrimônio ecológico do Estado 

de Goiás. 

4.3.1. USO DO SOLO EM 2003  

 A cobertura e uso do solo da ZA no ano de criação desta Unidade de Conservação, está 

representada através das Figuras 4.20 e 4.21 desenvolvidas no estudo.  

Figura 4.20 - Uso e cobertura do solo da ZA do PESD em seu ano de criação 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.21 - Porcentagem do uso e cobertura do solo da ZA do PESD em 2003 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

 Para os resultados de uso do PESD, encontra-se que o Parque também apresenta a maior 

parte do território compreendido por pastagem (63%) em seu ano de criação, seguido de 

formação florestal (25%) e formação savânica (9%) e outros 3% dos demais usos, sendo eles: 

formação campestre (2%) e infraestrutura urbana (1%), aproximadamente.  

4.3.2. USO DO SOLO EM 2011 

 Para o ano médio de 2011, os resultados encontrados de uso e cobertura do solo da Zona 

de Amortecimento do PESD apresentam-se pela Figura 4.22 e pela Figura 4.23. 
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Figura 4.22 - Uso e cobertura do solo da ZA do PESD em 2011 

 

FONTE: Próprio Autor 

Figura 4.23 - Porcentagem de uso e cobertura do solo da ZA do PESD em 2011 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 Em 2011, o levantamento de uso e cobertura de solo da ZA permanece com poucas 

alterações, quando comparado com o ano de criação da unidade. A pastagem tem um pequeno 

aumento (68%), seguido de 23% de formação florestal, 7% de formação savânica, 1% de cultura 

semi-perene e 1% de infraestrutura urbana. 

 

4.3.3. USO DO SOLO EM 2018 

 A Figura 4.24 e a Figura 4.25 a seguir expressam os resultados obtidos de uso de solo 

da Zona de Amortecimento para o último ano de estudo.  

Figura 4.24 - Uso e cobertura do solo da ZA do PESD em 2018 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.25 - Porcentagem de uso de solo da ZA do PESD em 2018 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Analisando o último ano de criação do Parque Estadual da Serra Dourada, percebe-se 

que, durante todos os três períodos analisados, a Unidade permanece com pequenas oscilações 

em seu percentual de uso, sendo para este mais recente 66% de Pastagem, 24% de formação 

florestal, 7% para formação savânica e 2% divididos entre infraestrutura urbana, cultura anual 

e perene e floresta plantada.  

4.3.4. COMPARATIVO 

 Para uma melhor compreensão das alternâncias temporais de uso da ZA do Parque 

Estadual da Serra Dourada desenvolveu-se a Figura 4.26 a seguir, que expressa as pequenas 

oscilações de cobertura já enfatizadas anteriormente.  
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Figura 4.26 - Comparativo Multitemporal do uso e cobertura do solo da ZA do PESD em km² 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Apesar das pequenas variações no uso da ZA do PESD, além de possuir pastagem logo 

em seu ano de criação, a ZA também apresenta a presença de infraestrutura urbana em todo o 

período de estudo, aumentando gradativamente de 2,66 para 3,89 km² (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 - Comparativo Temporal da área de cobertura da “Infraestrutura Urbana” na ZA do PESD (km²) 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO 

(PEAMP) E PARQUE ESTADUAL JOÃO LEITE (PEJOL) 

 O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), é uma Unidade de 

Conservação estadual criada através da Lei Estadual n° 11.878 de 30 de dezembro de 1992, 

com o intuito de proteger o remanescente de Mata Seca, sítios arqueológicos locais e o 

Reservatório João Leite, que abastece a capital do estado (SEMAD, 2015). O Parque é cortado 

pela Rodovia BR-060/153 e está localizado nos municípios de Goianápolis, Nerópolis e Goiânia 

(Figura 4.28). 

 

Figura 4.28 - Localização Geográfica do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 

 

FONTE: SEMAD, Google Earth 

 Um ano após sua criação, parte do Parque foi retirada para implantação do Reservatório 

do Ribeirão João Leite para abastecimento público da Região Metropolitana de Goiânia, 

reduzindo sua área que passou de 3.183 para 2.132 hectares. Posteriormente, parte desta área 

foi incorporada para criação de uma nova Unidade de Conservação, denominada Parque 

Estadual do João Leite (Figura 4.29) (SEMAD, 2015). 
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Figura 4.29 - Localização Geográfica do Parque Estadual do João Leite 

 

FONTE: SEMAD, Google Earth 

 O Parque Estadual do João Leite está localizado nos municípios de Goianápolis, 

Nerópolis, Goiânia e Terezópolis de Goiás. Foi criado em 2014, pela Lei nº 18.462 em 9 de 

maio, com o objetivo de proteger a qualidade das águas do Reservatório do Ribeirão João Leite, 

além de preservar a fauna e flora locais, controlando a ocupação do solo em seu entorno. O 

Parque possui 2.832 hectares e, junto ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, somam 

uma área de 4.964 hectares de Florestas Semideciduais e Matas de Galeria (SEMAD, 2016).  

 Reitera-se que a análise de uso e cobertura do solo da Zona de Amortecimento destes 

parques foi realizada em conjunto, devido a equivalência de seus perímetros, para os respectivos 

anos de criação (1992 e 2014), para o ano médio do Parque PEAMP (2005) e o último ano 

disponível (2018). Sendo assim, não se vê necessidade de analisar o ano médio do PEJoL 

(2016), pelo curto intervalo de tempo. Frisa-se também que, esses dois parques, estão 

circundados por outra categoria de UC: uma Área de Proteção Ambiental (APA do João Leite) 

que pode funcionar como uma ZA, tendo o seu próprio plano de manejo.  
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4.4.1. USO DO SOLO EM 1992 

 Os resultados encontrados para o ano de criação do PEAMP, assim como para região 

onde hoje delimita-se o PEJoL, podem ser representados pelas Figuras 4.30 e 4.31 abaixo. 

 

Figura 4.30 – Uso e cobertura do solo da ZA do PEAMP e região hoje delimitada pelo PEJoL (1992) 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.31 - Porcentagem do uso do solo da ZA – PEAMP e PEJoL (1992) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Assim como todos os Parques do estudo, a Zona de Amortecimento do PEAMP e da 

região do recente PEJoL tem metade de seu uso coberto por pastagem, além de 45% coberto 

por formação florestal e os outros 5% representados pelos demais usos, como formação 

savânica e cultura anual e perene. A ZA também apresenta 1% do uso delimitado por 

infraestrutura urbana, índice reiterado como negativo.  

4.4.2. USO DO SOLO EM 2005 

 Para o ano médio do PEAMP, os resultados de uso e cobertura do solo encontrados são 

expressos através da Figura 4.32 e Figura 4.33 a seguir.  
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Figura 4.32 - Uso e cobertura do solo da ZA do PEAMP e região hoje delimitada pelo PEJoL (2005) 

 

 FONTE: Próprio Autor 

 

Figura 4.33  - Porcentagem do uso do solo da ZA – PEAMP e PEJoL (2005) 
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 Ao observar-se os resultados do ano de 2005, a ZA ainda apresenta grande cobertura de 

pastagem (55%), com uma diminuição da formação florestal para 36% e os usos de formação 

savânica e cultura anual e perene inteirando os outros 9%. Apesar da permanência quantitativa 

do uso de infraestrutura urbana (0,9%), o mesmo apresenta claro crescimento em diferentes 

regiões da ZA (Figura 4.16) representado pela cor vermelha.  

4.4.3. USO DO SOLO EM 2014 

 Para análise do uso e cobertura do solo da ZA no ano de criação do Parque Estadual do 

João Leite, os resultados encontrados para os dois Parques são expressos pela Figura 4.34 e pela 

Figura 4.35 abaixo.  

Figura 4.34 - Uso e cobertura do solo da ZA do PEAMP e região hoje delimitada pelo PEJoL (2014) 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Figura 4.35 - Porcentagem do uso do solo da ZA – PEAMP e PEJoL (2014) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Para o ano de 2014, quando comparado com o ano de 2005, observa-se pequenas 

alterações percentuais do uso de solo, permanecendo pastagem e formação florestal como os 

principais domínios de cobertura. Vê-se, porém, a presença do uso “rio lago e oceano” (7%), 

caracterizado pela identificação do Ribeirão João Leite com a criação do PEJoL. Identifica-se 

ainda o aumento contínuo da infraestrutura urbana, índice de preocupação do estudo.  

4.4.4. USO DO SOLO EM 2018 

 As Figuras 4.36 e 4.37 a seguir expressam os resultados de uso e cobertura do solo 

levantados para o último ano do período de análise do estudo. 
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Figura 4.36 - Uso e cobertura do solo da ZA do PEAMP e região hoje delimitada pelo PEJoL (2018) 

 

FONTE: Próprio Autor 

Figura 4.37 - Porcentagem do uso do solo da ZA – PEAMP e PEJoL (2018) 

 

FONTE: Próprio Autor 
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 Nota-se, para o ano de 2018, pouca distinção de resultados quando comparado com os 

resultados do ano de criação do PEJoL (2014), destacando-se apenas o aumento de 1% de 

formação savânica e cultura anual e perene e, principalmente, da permanência do aumento de 

infraestrutura urbana na ZA dos Parques.  

4.4.5. COMPARATIVO 

A partir dos resultados encontrados em todo o período definido para o PEAMP e para o 

PEJoL, foi possível desenvolver a Figura 4.38 abaixo, a qual estabelece um levantamento 

comparativo dos diferentes usos ao longo do tempo. 

Figura 4.38 - Comparativo Multitemporal do uso e cobertura do solo da ZA do PESD em km² 

 

FONTE: Próprio Autor 

 Entre as áreas de uso de solo levantadas, destaca-se a periodicidade de pastagem e 

formação florestal como maior parte de cobertura do território durante todo o período e, 

principalmente, o aumento gradativo de infraestrutura urbana (Figura 4.39) que passou de 0,81 

km² para 3,72 km². 
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Figura 4.39 - Comparativo Temporal da área de cobertura da “Infraestrutura Urbana” na ZA do PEAMP e PEJoL 

(km²) 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

 Os resultados levantados de uso de solo no entorno das UC’s alertam aos riscos 

ocasionados pela cobertura da agropecuária, protagonizado pela pastagem, e pela cobertura de 

infraestrutura urbana, a qual apresenta-se em crescimento em todos os parques analisados, 

sendo ainda mais significativo no PETO e nos parques PEAMP e PEJoL e enfatizando a 

vulnerabilidade ambiental destes Parques e da biodiversidade protegida por eles.  

 Para a atividade agropecuária, além de impactos causados por queimadas e 

contaminação do solo devido ao uso de agrotóxicos, os riscos estão relacionados aos impactos 

gerados pelo desmatamento, pela conversão dos ecossistemas naturais em áreas cultivadas e 

pela degradação causada graças ao manejo inadequado destas áreas (SAMBUICHI, 2015). 

 Já a cobertura crescente de infraestrutura urbana no entorno dos parques, aumenta as 

pressões sobre as interações bióticas e abióticas, principalmente em áreas protegidas, 

fragmentando habitats e poluindo o ar e a água. O crescimento urbano também poderá elevar 

as alterações de cobertura do solo, ameaçando a biodiversidade local, caso não haja o controle 

adequado. (CBO, 2015).        
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urbano: os incêndios criminosos, que causam extinção de espécies nativas e esgotamento dos 

solos; a presença de animais domésticos, que desempenham papel de vetores de doenças, 

desenvolvendo consequente desequilíbrio ecológico local; e poluição sonora ocasionado pelo 

uso de veículos, os quais podem afugentar os animais (VIANA, 2009).  
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5. CONCLUSÕES 

Após o desenvolvimento do estudo e levantamento quantitativo e qualitativo dos resultados 

encontrados para cada Unidade de Conservação Estadual, reitera-se a problemática resultante 

da análise dos diferentes usos e cobertura do solo de suas Zonas de Amortecimento: A 

inadequação da aplicação da lei tanto para criação do Parque, quanto para o desenvolvimento 

de políticas de fiscalização e proteção adequada dessas unidades.    

 Uma das maiores questões enfrentadas, envolve o poder governamental público, que 

tende a beneficiar o desenvolvimento econômico privado, quando se refere à preservação dos 

recursos naturais. Quando não há indenização adequada, os proprietários não cumprem as 

normas ambientais previstas em lei, atitude que se soma à situação inerte das autoridades 

administrativas, visto que a desapropriação da população depende da verba pública 

(FRANCISCO, 2013).         

 A consolidação do conceito de Zona de Amortecimento na lei também se faz necessária, 

evitando conceitos que desfoquem os princípios iniciais do SNUC e definindo normas de uso 

do solo eficazes sem a utilização de critérios genéricos, afinal os limites dependem das 

condições de conservação da área ao entorno da UC, dos atributos ecológicos e condições 

socioeconômicas locais, além das normas municipais de solo urbano, normalmente estipuladas 

pelo Plano Diretor do município. Dessa forma vê-se o dever de implementar a ZA no momento 

de criação da Unidade de Conservação, evitando questionamentos judiciais e aprovando-a 

juntamente com o plano de manejo determinado pelo SNUC (GANEM, 2015).   

 Além disto, o desenvolvimento de políticas públicas eficazes deve englobar a 

sensibilização e educação ambiental, visto que estas são ferramentas essenciais para a 

conservação ambiental contra impactos negativos ocasionados pela agropecuária e pela 

urbanização, promovendo a conscientização da necessidade de proteção ambiental e das 

práticas adequadas de usos destas áreas. A conservação, desse modo, exige a elaboração de 

planejamento de atividades, implementação das atividades planejadas e monitoramento 

contínuo, para desenvolvimento de dados estatísticos correspondentes à eficácia dessa 

implementação, desencadeando um processo cíclico e sustentável (VIANA, 2009). 

          



Análise do uso e cobertura do solo das zonas de amortecimento dos parques (...)                                   65 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

L. F. P. G. SILVA  

 

 

 

 

 Contudo vê-se, claramente, a importância de se estabelecer diretrizes adequadas de 

preservação ambiental no Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação: dentre os parques 

do estudo, apenas o PEAMP e o PEJoL apresentam Plano de Manejo bem definidos e mesmo 

assim somam-se ao PETO como UC’s estaduais com alta vulnerabilidade à degradação 

ambiental, provinda, principalmente, da ação antrópica presente em suas Zonas de 

Amortecimento. Desse modo entende-se que, para preservação dos recursos naturais, da 

biodiversidade e consequente redução dos riscos de danos ao meio ambiente, deve-se 

implementar políticas que administram também o entorno das UC’s, aplicando-se as exigências 

delimitadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no desenvolvimento 

de um Plano de Manejo rigoroso e eficiente, que monitore e fiscalize cada área de acordo com 

suas especificidades.  
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