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Resumo 
 
Uma das ferramentas utilizadas para conservação da natureza são as Unidades de Conservação 
(UC). O estudo visa compreender a importância que a Unidade de Conservação Izabel Dias Goulart 
exerce na manutenção da biodiversidade em seus limites geográficos, sobretudo caracterizando os 
atributos físicos. A Unidade está localizada no município de Rondonópolis/MT. A lei que institui o 
Sistema de Unidades de Conservação (SNUC), não estabelece a área especifica como uma Unidade 
de Conservação, no entanto, é classificada como Zona de Unidade de Conservação (ZUC), categoria 
pertencente ao Sistema Municipal de Unidade de Conservação (SMUC). A pesquisa realizou quatro 
fases metodológicas, a definição da área de estudo, a pesquisa bibliográfica que serviu como 
sustentação teórica e metodológica, o trabalho de campo que foi usado para levantar os dados do 
diagnóstico dos atributos físicos como geologia, geomorfologia, pedologia, clima, fauna e flora. A 
construção dos mapas temáticos materializou a representação espacial do objeto de estudo. A 
caracterização das potencialidades biológicas e físicas da Unidade de Conservação Izabel Dias 
Goulart servirá de instrumento para a proteção da biodiversidade, elaboração de diretrizes ao 
gerenciamento e ao manejo ambiental para os pesquisadores e gestores. O envolvimento dos 
cidadãos nas políticas de proteção ambiental é essencial, onde, buscam-se estratégias para 
manutenção da biodiversidade e consequentemente melhoria da qualidade de vida.  
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Abstract 
 

STORAGE UNIT IZABEL DIAS GOULART: BIODIVERSITY PROTECTION 
INSTRUMENT  

 
One of the tools used for nature conservation are the Conservation Units (UC). The study aims to 
understand the importance of the conservation area Izabel Goulart Dias plays in the maintenance of 
biodiversity within its municipal boundaries, especially characterizing the physical attributes. The Unit 
is located in the municipality of Rondonópolis/MT. The law establishing the Protected Areas System 
(SNUC), does not set a specific area as a protected area, however, it is classified as Conservation 
Unit Zone (ZUC) category belonging to the Municipal System of Conservation Units (SMUC). 
Research conducted four methodological phases, the definition of the study area, the literature that 
served as theoretical and methodological support, the fieldwork that was used to raise the diagnostic 
data of the physical attributes such as geology, geomorphology, soil science, climate, fauna and Flora. 
The construction of thematic maps materialized spatial representation of the object of study. The 
characterization of the biological and physical capabilities of the Conservation Unit Izabel Dias Goulart 
will serve as a tool for biodiversity protection, development of guidelines to management and 
environmental management for researchers and managers. The involvement of citizens in 
environmental protection policies is essential where, looking up strategies for maintaining biodiversity 
and consequently improving the quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conservação da biodiversidade se tornou um dos maiores desafios para a 

humanidade desde o surgimento do sistema Capitalista como modo de produção, 

onde, a partir da Revolução Industrial no século XIX iniciou-se um vertiginoso 

crescimento demográfico, produção de produtos não renováveis e ampliação de 

núcleos urbanos. O grande número de problemas ocasionados por ações antrópicas 

resultou em impactos ambientais originando a fragmentação dos recursos naturais, 

pois, uma das ferramentas usadas na conservação da natureza são as Unidades de 

Conservação. 

A primeira UC surgiu por meio da criação do Parque Nacional de Yellowstone, 

nos Estados Unidos, em 1872, iniciativa que se estendeu rapidamente para diversos 

países (NARDES, 2005). A criação dessas áreas tornou-se um instrumento 

importante para diminuir os impactos ambientais frente às degradações atribuídas à 

biodiversidade. A primeira UC criada oficialmente no Brasil foi em 1937 no Rio de 

Janeiro, por inciativa do governo federal, porém, a história da criação de áreas de 

conservação ambiental inicia-se bem antes com a criação do Jardim Botânico na 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 1808 por D. João VI.  

A Lei N° 9.985 de 18 de Julho de 2000 institui Unidade de Conservação como 

um espaço territorial com seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes. Os objetivos visam à 

conservação e limites definidos, sob a responsabilidade especial de administração, a 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção. O estabelecimento de áreas de 

proteção apresenta dois procedimentos essenciais, de interromper em alguns casos 

a ação antrópica evitando uma grave degradação ambiental e/ou de maneira 

sustentável permitindo o uso dos bens naturais.  

O estudo visa compreender a importância que a Unidade de Conservação 

Izabel Dias Goulart exerce na manutenção da biodiversidade em seus limites 

geográficos, sobretudo caracterizando os atributos físicos. A Unidade de 

Conservação está localizada na margem esquerda do Rio Vermelho, entre 

condomínios, áreas de lazer e planícies de inundação do Córrego do Lourencinho.  

A Conferência sobre Diversidade Biológica (CDB), estabelecida na ECO-92, 

realizada no Rio de Janeiro (1992), define biodiversidade ou diversidade biológica 

como “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 



dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos 

e os complexos ecológicos de que fazem parte [...]”. O valor econômico da 

biodiversidade é incalculável, uma vez que possui papel primordial na existência da 

vida no planeta, onde, é responsável pela procedência da água, do clima, da vida 

faunística e florística, além de ser à base da indústria e dos variados ramos 

alimentícios. 

Uma pesquisa realizada por Grahn e Stigsdotter (2003) apud Perehouskei 

(2014) em nove cidades da Suécia concluiu que os diferentes espaços verdes em 

áreas urbanas ou proximidades, contribuem para a diminuição do estresse, 

restabelecem o físico e emocionalmente os seres humanos e renova o cotidiano dos 

habitantes, além de enriquecer o cenário paisagístico do local. 

 

Fatores que comprometem a conservação da Biodiversidade  

 

O processo de modernização da sociedade urbana e industrial ocorreu de 

forma desordenada, sem planejamento, a custa de níveis crescentes de poluição e 

degradação ambiental (BRAGA, 2002).  O modo de produção capitalista expandiu-

se para outras regiões do globo em processo de formação territorial, nesse contexto, 

vem-se reproduzindo na economia brasileira baseado neste modelo econômico. 

A partir de 1960 em busca da modernização econômica o Mato Grosso 

recebeu notáveis mudanças nas áreas rurais e urbanas. A construção de rodovias 

sem planejamento ambiental, a exploração mineral, madeireira, agropecuária, bem 

como, a formação de núcleos urbanos através do crescimento populacional 

compõem fatores para a destruição dos ambientes florestais e a inevitável perda de 

biodiversidade (MORENO & HIGA, 2005).  

A agropecuária intensiva no Cerrado transformou o Centro-Oeste brasileiro em 

uma fronteira agrícola, nesse contexto esses setores da economia provocaram no 

Mato Grosso uma corrida por terras devolutas e públicas. 

A cidade de Rondonópolis obteve grande crescimento demográfico nas últimas 

décadas impulsionado pelo agronegócio. Considerada cidade de médio porte, mas 

apresenta graves problemas socioambientais, como degradação da biodiversidade 

no bioma Cerrado, bem como, poluição dos recursos hídricos por produtos químicos, 

erosão do solo e desmatamento.  



O perímetro urbano de Rondonópolis encontra-se bastante modificado em 

virtude do crescimento da mancha urbana. Uma pesquisa realizada sobre a 

cobertura verde de Rondonópolis averiguou que os espaços que mais sofrem com 

os impactos são as Áreas de Proteção Permanente (APPs), como por exemplo, 

nascentes e matas ciliares de rios e córregos (PEREIRA, 2009 apud OLIVEIRA & 

SILVA, 2010). As APPs do Rio Vermelho sofrem grande degradação da cobertura 

verde, originadas principalmente pela instalação de empresas privadas.  

Além da conservação da biodiversidade as Unidades de Conservação têm 

como objetivo proteger os recursos hídricos, paisagem, sítios arqueológicos, 

históricos e culturais (CABRAL & SOUZA, 2005). As Unidades de Conservação são 

responsáveis pela proteção de inúmeras áreas definidas legalmente em todo o país. 

Uma das questões mais preocupantes quando se refere ao manejo de uma 

unidade de conservação em áreas urbanas é o controle do avanço populacional 

para sua área (SILVA & ZAIDAN, 2004). A Unidade de Conservação Izabel Dias 

Goulart localiza-se no bairro Vila Goulart, onde, encontram-se condomínios de luxo 

atraídos pelas diferentes paisagens da região. 

Unidade de Conservação Izabel Dias Goulart   

 

O Anuário Estatístico de Mato Grosso de 2004, consta que a área ambiental do 

objeto de estudo legalmente protegida pertence ao quadro de Unidades de 

Conservação Municipais. A Lei n° 1535 de 04/08/1998 que cria o Parque Zoológico 

de Rondonópolis (Horto Florestal Izabel Dias Goulart), possui uma área de 17,31 

hectares, que posteriormente denominou-se Bosque Municipal Izabel Dias Goulart. 

O Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 

Município de Rondonópolis de 2006 define bosques municipais como áreas de 

propriedade do município com área inferior á vinte hectares, destinadas à proteção 

de recursos naturais com predominância de uso público ou lazer. O Bosque 

Municipal foi designado posteriormente pelo município como uma Unidade de 

Conservação, nomeada atualmente Izabel Dias Goulart, abrangendo a área coberta 

por mata, provida com trilhas e parque infantil, no bairro Vila Goulart. 

Para administrar uma Unidade é necessário ter um planejamento adequado do 

espaço territorial e um dos instrumentos utilizados é o plano de manejo, onde, cada 

UC carece de um plano diferenciado que vai de acordo com seus objetivos.  



Uma das ferramentas do Plano de Manejo é o zoneamento que tem como 

objetivo caracterizar cada zona da área ambiental, com a finalidade de propor ações 

para o seu correto desenvolvimento (COSTA, 1991). Para elaborar um plano de 

manejo é necessário que seja realizado estudos de ordem física, socioambiental, 

cultural e econômico. Entendemos Zoneamento como uma técnica primordial no 

auxílio da preservação dos recursos naturais de uma Unidade. 

A caracterização dos atributos físicos de um determinado território, sendo de 

um bioma, um município, estado ou unidade ambiental, implica no entendimento dos 

fenômenos do ambiente natural com ou sem interferência antrópica, baseada na 

interpretação das características físicas e socioeconômicas do espaço, objetivando 

uma sinopse do objeto de estudo (NARDES, 2005).  

Para realização deste estudo desenvolvemos os seguintes procedimentos 

metodológicos. 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

 

A área compreende toda a Unidade de Conservação Izabel Dias Goulart. 

Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa precedeu de revisão bibliográfica, buscando-se referencial teórico-

metodológico da temática em livros, monografias, dissertações, teses e sites 

confiáveis. Realizamos um estudo sistemático e interpretativo das bases de 

planejamento ambiental, Unidades de Conservação e Geografia Física.  

Trabalho de Campo  

 

A técnica de verificação in loco proporcionou realizar registros fotográficos e 

diagnosticar os atributos físicos. A identificação dos atributos físicos e da ação 

antrópica na UC foi realizada em visita no dia 07/05/2015, onde, observamos as 

características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, climáticas, da fauna e da 

flora. Quanto aos aspectos climatológicos realizamos uma análise sensível do 

tempo, considerando todo complexo atmosférico. Por meio do Global Positioning 



System (GPS) coletamos dados de altitude e das coordenadas geográficas em 

pontos específicos da área de estudo. 

O diagnóstico dos atributos físicos foi elaborado por meio do referencial teórico 

e do trabalho de campo, assim, caracterizamos: a Geologia, a Geomorfologia, a 

Pedologia, o clima, a flora e a fauna da Unidade de Conservação.  

Produção de Material Cartográfico 

 

Por meio do programa Terra View foi produzido e organizado cartas temáticas 

da localização da UC e do uso e ocupação do solo, onde, usamos como referência 

as imagens digitais georreferenciadas do Google Earth. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Área de Estudo  

 

O município possui uma área de 4.159,118 km², localizado no sudeste mato-

grossense, com latitude 16° 28’ 15’’ sul e longitude 54° 38’ 08’’ oeste, apresentando 

em média altitude de 227 metros. A população estimada para 2014 foi de 

aproximadamente 211. 718 habitantes, densidade demográfica de 47,00 hab/km² 

(IBGE, 2014). Geograficamente a área de estudo situa-se na área urbana de 

Rondonópolis (Imagem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem- Localização da UC na mancha urbana de Rondonópolis 

(Org.): RAASCH, W. G. 



Na área e no entorno pode-se observar as diferentes formas de uso e 

ocupação do solo, portanto, formando distintas territorialidades. Os condomínios 

instalados nas adjacências são valorizados pelas amenidades físicas e beleza 

cênica (Mapa). 

Mapa- Ocupação do solo na Unidade de Conservação e entorno 

Fonte: LAB-Geo-UFMT/CUR 

 

A região caracteriza com fragmentos do Cerrado, assim, a Unidade de 

Conservação Izabel Dias Goulart apresenta atributos físicos típicos deste bioma.  

 Caracterização Pedológica e Geológica 
 

A degradação dos recursos naturais interfere negativamente no equilíbrio 

ambiental, neste contexto, uma das consequências é a perda da fertilidade do solo, 

que interfere na produtividade de um determinado ecossistema e nos ambientes a 

ele relacionados. Deste modo, a Pedologia é a ciência responsável por estudar 

esses fenômenos.  Os elementos de formação do solo são “[...] o clima (radiação 



solar, precipitação pluvial, vento e pressão atmosférica), o relevo e os organismos 

(incluindo o homem) e o tempo” (PRADO, 1993 apud SOUZA, SANTOS, 

PALHARES, 2000, p. 49). O planejamento técnico e antecipado é um instrumento de 

conservação do solo.  

As características pedológicas de Rondonópolis predominantes nas áreas de 

planície, bem como, na área de estudo são do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo 

(24,1%). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) caracteriza 

este tipo de solo: 

  
São solos minerais, não hidromórficos, com horizontes B textural, de cor 
vermelho-amarelada e distinta diferenciação entre os horizontes no tocante 
a cor, estrutura e textura, principalmente. São profundos e apresentam-se 
cobertos por vegetação de Floresta e Cerrado nos quais o principal tipo de 
uso verificado é a pastagem. De uma maneira geral, pode-se dizer que 
os Podzólico são solos bastante susceptíveis à erosão, sobretudo, quando 
há maior diferença de textura do A para o B, presença de cascalhos e 
relevo mais movimentado com fortes declividades.  

  
 

Na UC o solo apresenta-se mais escuro, resultante da decomposição de 

matéria orgânica que advém da serapilheira composta por resíduos de fauna e flora, 

ou seja, todos os derivados de materiais vegetais e animais incorporados ou 

presentes na superfície. Podemos verificar a presença de quartzarênicos, 

denominado anteriormente como areia quartzosa (Foto 1). 

Foto 1- Solo da Unidade de Conservação Izabel Dias Goulart 
RAASCH. W. G. (2015).  

 

O objeto da Geologia são os fenômenos geológicos de ordem física e biológica, 

um exemplo de ordem física são as rochas. Pois, “as rochas são produtos 

consolidados, resultantes da união natural de minerais” (MADUREIRA, ATENCIO, 

MCREATH, 2000, p. 37). Os fenômenos de ordem biológica são restos de materiais 

orgânicos, como os fósseis compactados em rochas, que se consolidam por meio de 

intemperismo.  



Os atributos geológicos de Rondonópolis são predominantemente das 

Formações Furnas e Ponta Grossa, pertencentes ao Grupo Paraná. Na UC e 

entorno o afloramento predominante é da Formação Ponta Grossa. Oliveira, (1912) 

apud Lacerda Filho (2014, p. 114) conceitua: 

 

[...] Constituída por folhelhos marinhos de cor cinza e intercalações de 
arenitos finos depositados sob a ação de ondas em uma plataforma rasa, a 
Formação Ponta Grossa atinge espessura máxima de 654m no poço 2-AP-
1-PR e é interpretada por Assine et al. (1994) como o resultado do 
afogamento dos depósitos litorâneos da Formação Furnas por um evento 
transgressivo de idade devoniana média. 

 
  

O Grupo Ponta Grossa é uma das formações geológicas mais ricas em 

fósseis marinhos devonianos e possui formação mais recente que a Furnas ficando 

sobreposto na crosta terrestre.  

Caracterização Geomorfológica  

 
A Geomorfologia estuda as formas do modelado terrestre. Os fatores que 

contribuem nesse processo são as forças exógenas e endógenas.  

A grande parte do território mato-grossense possui bacias sedimentares 

fanerozóicas, que explica suas características geomorfológicas. A região do Centro-

Oeste do Brasil é contemplada por dois importantes domínios naturais, o Planalto 

Central (chapadões entremeados de vales, matas-galerias) e a planície do Pantanal 

(ELY, 1998). O território de Rondonópolis está geograficamente localizado numa 

fase de transição desses dois domínios naturais, encontrando-se na borda da 

planície Pantaneira e apresentando chapadões como a Serra da Petrovina.  

Conjugada á estas feições geomorfológicas o município tem como paisagem 

relevos pouco dissecados, apresentando uma depressão embutida na qual se 

localiza o perímetro urbano, conhecida como depressão rondonopolitana, onde, as 

cotas altimétricas são inferiores a 300 metros (ELY, 1998).  A Unidade de 

Conservação Izabel Dias Goulart e seu entorno apresenta um relevo plano, com leve 

declive em direção ao Rio Vermelho. Em pontos específicos verificamos a altitude 

elencada (Tabela). 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinho


Tabela- Coordenadas geográficas e a altitude na área de estudo 

Pontos de 

Parada 

Altitude Latitude Longitude 

Ponto 1 210 metros 54° 38’ 10,07’’ O 16° 28’ 57,03’’ S 

Ponto 2 216 metros 54° 38’ 13,6’’ O 16° 29’ 13,6’’ S 

Ponto 3 220metros 54° 38’ 24,6’’ O 16° 29’ 03,4’’ S 

Ponto 4 212 metros 54° 38’ 16’’ O 16° 28’ 55,6’’ S 

Org.: RAASCH, W. G. (2015). 

 

A altitude verificada nos quatro pontos escolhidos estrategicamente na área de 

estudo, apresentou poucas variações, registrando de 210 a 220 metros, portanto, 

uma diferença de apenas 10 metros. 

Fauna e Flora 

 
A fauna e flora são termos coletivos denominados para a vida animal e vegetal 

de uma determinada região. A Fauna é definida como: “o conjunto das espécies 

animais de determinado hábitat ou de determinado estrato geográfico” (PELLEGRINI 

FILHO, 2000, p. 102). 

A fauna do Cerrado é bastante rica e diversificada, entretanto, não possuem 

muitos estudos específicos sobre a mesma. Apesar de a Unidade de Conservação 

estar localizada em área urbana, pois, há uma riqueza faunística composta 

principalmente de aves e insetos. Na UC encontram-se animais com hábitos diurnos 

e noturnos como cobras, pacas, macacos, tatus, várias espécies de pássaros e 

grande concentração de jabutis. 

Pellegrini Filho (2000, p. 106) designa flora como: “o conjunto das espécies 

vegetais de determinada região ou de um período geológico”. O Cerrado  representa 

taxionomia vegetacional no estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo. Na área do 

respectivo bioma identificaram-se diferentes fisionomias, que formam um mosaico 

arbóreo de acordo com as distintas características pedológicas e geomorfológicas. 

A UC está localizada em área adjacente ao leito do rio, no vale da bacia 

hidrográfica do Rio Vermelho, possuindo suave declividade no sentido do curso d’ 

água, deste modo, recebe forte escoamento superficial e subterrâneo de água. A 



área urbana é drenada pelo Rio Vermelho e o Córrego Arareau, pertencentes á 

bacia hidrográfica do rio São Lourenço, que tem vazão no Pantanal mato-grossense. 

Na paisagem da UC sobressai diversidade taxinômica vegetacional, sobretudo, 

apresentando espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, bem como, espécies 

exóticas como frutíferas a bananeira (Musa sapientum) e mangueira (Mangifera 

indica) plantadas por pessoas ou disseminadas por pássaros (Fotos 2 e 3). Essa 

área onde existem as frutíferas foi anexada posteriormente á criação da Unidade de 

Conservação Izabel Dias Goulart, sobretudo, não havia espécies vegetais, 

facilitando o surgimento de espécies exóticas por meio antrópico ou natural. A 

altitude do local apresenta 212 metros, com latitude de 54° 38’ 16’’O e longitude 16° 

28’ 55,6’’S. 

Foto 2- Mangueiras na divisa da UC com                 Foto 3- Bananeiras na UC 
a Rua Francisco Goulart                                           RAASCH, W. G. (2015). 
RAASCH, W. G. (2015).                                                    
 

Em uma visão de totalidade a UC apresenta vegetação  densa, possuindo 

apenas trilhas que foram abertas com a finalidade da área ambiental ser usada para 

atividades físicas a, educação ambiental, lazer e turismo. Dentre às inúmeras 

espécies vegetais, uma típica muito conhecida no Cerrado é o Pequizeiro (Caryocar 

brasiliense) que se encontra em vários locais da Unidade Ambiental. 

Clima  
 

O clima é a sucessão das características peculiares do tempo em escala 

temporal em uma determinada região.  Nesse sentido o clima é compreendido por 

meio de elementos climáticos como a pressão, a umidade, o vento, a pluviosidade e 

a temperatura. Os estados atmosféricos são comportamentos originados da 

interação dos atributos físicos e agentes antrópicos de um determinado território, 



como a vegetação, topografia, geologia e paisagem modificada, ou seja, tudo que 

engloba o complexo atmosférico. 

 Santos (2004, p.75) contextualiza que: “em larga escala temporal, os dados 

permitem reconhecer a influência do clima sobre o solo, a fauna e a flora, auxiliando 

na compreensão do cenário atual”. Pode-se determinar um tipo de clima em uma 

determinada região, por meio de um estudo de no mínimo trinta anos de coleta de 

dados.  

Ao analisarmos uma escala maior, o Cerrado se encontra na zona da faixa 

tropical, não muito distante da linha do Equador, consequentemente, recebe intensa 

radiação solar. O clima de Rondonópolis é definido como Tropical Megatérmico 

Úmido.  

 

De forma geral, a temperatura média anual é superior a 25,0 °C, enquanto 
que as máximas estão quase sempre entre 31,5 e 32,5 °C (média 
anual). Os totais pluviométricos caem para valores entre 1.400 e 1.600 mm 
e as deficiências hídricas se tornam de moderadas a severas (TARIFA, 
2011, p. 86). 

 

Esse tipo de clima possui duas estações  bem definidas, inverno e verão. 

O inverno é bem seco, com baixo índice pluviométrico e  baixa umidade do ar. Em 

Rondonópolis “[...] os meses de setembro e outubro são os mais quentes com 

temperaturas médias acima de 26 °C, e os com menores médias são os meses de 

junho (21,9°c) e julho (22,3°c)” (SETTE, 1996 apud NARDES, 2005, p. 13).  Os 

meses de junho a agosto podem registrar o fenômeno chamado de friagem, é 

quando massas de ar frio do Hemisfério Sul adentram a região central do Brasil em 

razão das baixas altitudes  do relevo. O fenômeno dura em média três dias, 

acontecendo em média duas vezes no ano. O verão registra altas temperaturas, 

com frequentes pancadas de chuva á tarde resultando em um alto índice 

pluviométrico. 

Na depressão rondonopolitana venta-se pouco. Em uma análise sensível do 

tempo realizada no dia 07/05/2015, das 7h às 11h, presenciamos um dia ensolarado 

com pouco vento, o céu apresentava poucas nuvens e o aumento da temperatura 

era gradativo com o passar das horas (Foto 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 4- Tempo aberto e ensolarado no entorno da UC 
RAASCH, W.G. (2015). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As Unidades de Conservação exercem função importante sendo enquadrada 

nas categorias de proteção ambiental ou de uso sustentável dos recursos naturais, 

pois, permite o desenvolvimento de atividades ecoturísticas, pesquisas cientificas e 

de educação ambiental. 

A caracterização dos atributos físicos gera um banco de dados disponível a 

análises, propício a fornecer bases adequadas para solucionar problemas 

ambientais, assim, o diagnóstico do meio físico deve ser utilizado na orientação do 

planejamento territorial. 

A compreensão das potencialidades biológicas e físicas da Unidade de 

Conservação Izabel Dias Goulart servirá de instrumento para a proteção da 

biodiversidade existente, elaboração de diretrizes ao gerenciamento e ao manejo 

ambiental para os pesquisadores e gestores.  

O envolvimento dos cidadãos nas políticas de proteção ambiental é essencial, 

onde, visa estratégias para manutenção da biodiversidade e consequentemente 

melhoria na qualidade de vida. 
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