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O Cerrado, Reconhecido reconhecido globalmente como hotspot de biodiversidade, o 
Cerrado é um dos biomas que compõem o território brasileiros. Embora seja de 
extrema importância sua preservação, o avanço da atividade agrícola tem ocasionado 
grandes danos, como vem ocorrendo na região d inclusivedanos, inclusive no 
Triângulo Mineiro (TM). Podemos mencionar  citarPodemos citar como exemplo da 
drástica consequência da supressão do Cerrado no TM, o fato de que, atualmente, 
restem cerca de 25% de cobertura vegetal savânica original, nos municípios de em 
Araguari, Uberlândia e Uberaba. Esse percentual é consideravelmente menor que a 
média observada do no estado de Minas Gerais, correspondendo àcerca de 41%. 
Nesse contexto, objetivamos realizar considerações sobre a conservação do Cerrado 
no TM, utilizando informações sobre de Unidades de Conservação e propor ações que 
incrementem as atuais práticas de conservação in situ. Apesar dos resultados e estudos 
que ressaltam os sérios riscos para a conservação do Cerrado no TM, atualmente 
existem apenas 12 Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) e duas 
Unidades de Conservação (UC) estaduais nessa região, um parque e um refúgio de 
vida silvestre. Essas 12, com área total de 3.202,7 hectares (ha), localizam-se em oito 
municípios, possuindo uma área total de 3.202,7 hectares (ha). As RPPNs encontram-
se em sua maioria, em municípios mais populosos, tais como Araxá, Uberaba e 
Uberlândia. As UCs estaduais do TM são o Parque Estadual do Pau Furado e o 
Refúgio de Vida Silvestre dos Rios Tijuco e da Prata. O Parque Estadual, abrange os 
municípios de Uberlândia e Araguari e apresenta 2.186,07 ha. O Refúgio de Vida 
Silvestre, possui 9.804,36 ha. Esse, abrangendo os municípios de Ituiutaba, Campina 
Verde, Prata, Gurinhatã e Ipiaçu. E, embora tenha a finalidadeAlém de proteger 
vegetação ciliar desses rios, essa UC serve de corredor ecológico para o transito 
deslocamento de animais entre fragmentos savânicos próximos. Nesse âmbito, 
considerando recomendações para o aumento de práticas conservacionistas in situ, 
propomos que gestores públicos instituam políticas de incentivo à proteção de 
biodiversidade, em áreas não próprias ao uso agropecuário, como morros residuais, 
que passariam a ser consideradas como áreas especiais de proteção da biodiversidade. 
Se no TM, todos os morros residuais forem protegidos por UC, formações vegetais 
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savânicas e florestas decíduas passarão a ser protegidas em área total equivalente a 
27.870 ha. Essa área resultou de análise de imagem por satélite adquiridas do projeto 
Topodat, através do software ArcMap, método de mapeamento sensível a morros 
residuais com no mínimo 6,5 064,5 m²ha.  
 


