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«No paradigma emergente o conhecimento é 
total, tem como horizonte a totalidade universal 
de que fala Wigner ou a totalidade indivisa de 
que fala Bohm. [...] A fragmentação pós-
moderna não é disciplinar e sim temática. Os 
temas são galerias por onde os conhecimentos 
progridem ao encontro uns dos outros. Ao 
contrário do que sucede no paradigma actual, o 
conhecimento avança à medida que o seu 
objecto se amplia, ampliação que, como a da 
árvore, procede pela diferenciação e pelo 
alastramento das raízes em busca de novas e 
mais variadas interfaces». 

Boaventura de Sousa Santos 
 

«O que começa como espaço indiferenciado 
transforma-se em lugar à medida que o 
conhecemos melhor e o dotamos de valor». 

Yi-Fu Tuan 
 

«Nem tudo o que é torto é errado: veja as 
pernas do Garrincha, veja as árvores do 
Cerrado». 

Nicolas Behr 
 
«Quando o homem se torna consciente do 
mistério de sua vida e das relações existentes 
entre sua vida e a vida que enche o mundo, não 
poderá senão tributar respeito tanto à sua 
própria como a toda vida com que entra em 
contato e pôr em prática esse respeito através 
de uma afirmação ética do mundo e da vida. É 
bem verdade que, assim procedendo, sua 
existência se tornará mais difícil do que a 
daquele que vive só para si, mas, por outro 
lado, ela tornar-se-á mais rica, mais bela e mais 
feliz. Ao invés de ir vegetando simplesmente, 
ele viverá efetivamente a vida. 
A plena consciência do mundo e da vida 
conduzirá, direta e forçosamente, à reverência 
pela vida». 

Albert Schweitzer 
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Resumo 

Esta investigação tem caráter interdisciplinar, procurando conduzir um diálogo entre Geologia Ambiental, 

Fitogeografia e outras ciências dedicadas à conservação de recursos naturais e o Direito. Analisa-se a 

compatibilidade entre condições naturais próprias para a conservação do Cerrado, com suas diferentes 

formas de vegetação e de vida em geral, e a legislação florestal em vigor. Toma-se como eixo condutor 

dessa análise a continuidade floral – aqui compreendida, com apoio na literatura científica, como uma 

condição necessária para o bom funcionamento e para a conservação do sistema geombiental enfocado. 

Com base na Teoria dos Aspectos Modais, formulada pelo filósofo e jurista holandês Herman 

Dooyeweerd, compreende-se que as leis naturais que regem o funcionamento dos sistemas geoambientais 

(categoria espacial) devem ser respeitadas quando dos processos de elaboração, interpretação, aplicação e 

revisão da legislação pertinente a tais sistemas. A legislação florestal, uma manifestação do aspecto modal 

jurídico, será considerada compatível com a conservação dos sistemas geoambientais (que funcionam sob 

as leis decorrentes da inter-relação entre os aspectos modais espacial, cinemático, físico-químico e biótico) 

se for capaz de assegurar a preservação da continuidade floral. Assumindo-se essa perspectiva, examina-se 

o processo de ocupação da região da sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, bacia do rio Paracatu, 

localizada no Nordeste do Estado de Minas Gerais, Brasil, no intervalo 1964-2008. Examina-se, 

adicionalmente, em que medida a atual legislação florestal brasileira foi capaz de deter ou, ao contrário, de 

estimular a quebra da continuidade floral (fragmentação de ecossistemas) e a perda de biodiversidade na 

referida região durante o intervalo de tempo considerado. 
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Abstract 

The present work has an interdisciplinary approach and attempted to conduct a dialogue amongst 

Environmental Geology, Phytogeography and other Sciences dedicated to the conservation of natural 

resources with Law. One analyses the compatibility between the natural conditions that are adequate to the 

conservation of the Brazilian outback biome, known as Cerrado and composed of a rich variety of 

vegetation forms and life in general, with the ruling Forest Law. The axis conducting the present analysis 

is floral continuity – which was understood in the present work as a condition necessary for the good 

functioning and for the conservation of the focused geological-environmental system. Based upon the 

General Theory of the Modal Spheres formulated by the Dutch philosopher and jurist Herman 

Dooyeweerd, one considers that the natural laws that rule the geological-environmental systems (spatial 

referential) must be kept in mind during the processes of creation, interpretation, enforcement and review 

of the laws regarding such systems. The Forest Law, a manifestation of a modal juridical aspect, will only 

be considered compatible with the conservation of the geological-environmental systems (that work under 

the law resultant from the interrelation between the following aspects: spatial referential, cinematic, 

physical-chemical and biotic) provided it is capable of ensuring the preservation of floral continuity. 

Based upon this perspective, one examines the process of occupation of the region of the sub-basin of 

Entre-Ribeiros River, located in the basin of Paracatu River, in the Northeastern part of the State of Minas 

Gerais, Brazil, from 1964 to 2008. Moreover, one examined up to what measure the current Brazilian 

Forest Law was capable of detaining or, in the contrary, stimulating the break of floral continuity 

(fragmentation of ecosystems) and the loss of biodiversity in the aforementioned region during the 

considered time interval.  
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CAPÍTULO 1 

VERSÕES CONTRÁRIAS DA REALIDADE: ENTRE SABERES 

ATINENTES À CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS NATURAIS E O 

DIREITO AMBIENTAL1 

 

«O tolo não vê a mesma árvore que o sábio vê» (Blake 2007). 

 

1.1 – INTRODUÇÃO HISTÓRICA E EPISTEMOLÓGICA À DISCUSSÃO. 

Em 1711, André João Antonil publicou «Cultura e Opulência no Brasil por suas Drogas e Minas». 

No livro, o padre jesuíta, em alusão à economia brasileira da época e às suas implicações sobre o 

território, assim escreveu: «feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e alimpa-se, 

tirando-lhe tudo o que podia servir de embaraço» (Antonil 2008). Quase trezentos anos depois, a 

percepção ambiental referida no estudo de Antonil, e que representa o padrão de colonização do território 

brasileiro, atualiza-se, não raramente, em práticas sociais e econômicas2 no País (Pádua 2005). A atitude 

de descuido que marcou a ocupação e o aproveitamento da Terra Brasilis, vista como estoque infindável 

de recursos naturais, continua a se fazer «muito presente, tanto em termos de mentalidade quanto de 

comportamento» (Pádua 2008). A motivação da conquista de espaços e a apropriação de novos lugares 

estão na gênese do País, e essa motivação se expressa, desde os tempos do Brasil Colônia, por um padrão 

extensivo (do ponto de vista do espaço) e intensivo (do ponto de vista dos recursos naturais) de uso do 

solo (Dean 1996, Moraes 2005). 

O fato é que muitos ainda veem na paisagem tropical um «embaraço» ao desenvolvimento. Diante 

desse quadro, Pádua (2004a, p. 7) conclui que: «Em poucos países do mundo o peso do passado é tão 

intenso quanto no Brasil». Em linhas gerais, o padrão colonial de interação humana com a natureza 

perdura atualmente, sendo visíveis suas reminiscências na atuação de instituições legislativas, 

administrativas e jurisdicionais que, por concepção, deveriam estar engajadas na promoção da justiça 

ecológica, social, espacial e intergeracional (Serres 1991, Acselrad et al. 2009). 

                                                           
1 Este capítulo consiste numa versão ampliada de Alvarenga (2010). 
2 A demonstrar a persistência de tal percepção ambiental entre os atores econômicos, são impressionantes os dados comparativos 
sobre os preços médios de terras de matas e de pastagens, em 2008, nos Estados de ocorrência da Amazônia (AGRAFNP 2009). 
Conforme esses dados, o preço de mercado do hectare de pastagem foi, naquele ano, superlativamente mais alto que o do hectare 
de mata nativa. No Acre, p.ex., enquanto o hectare de mata foi comercializado por 108 reais, em média, o hectare de pastagem 
alcançou o valor médio de 1571,80 reais, observando-se uma variação, pois, de 1455,4%. Nesse contexto, parece que as matas 
nativas são vistas como «embaraços» ao crescimento e à geração de ativos econômicos. Dessa perspectiva, evidentemente 
reducionista, o desmatamento é entendido como uma forma de «limpeza» do território. 
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Seria insensatez, entretanto, resumir à experiência histórica colonial do País as causas da crise 

socioambiental por que ele está a passar. Os impactos negativos ecológicos e sociais das monoculturas 

escravistas não eram percebidos como problemáticos pelos grupos sociais e políticos dominantes (Pádua 

2004a). Uma colônia de exploração «é sempre um empreendimento brutal e imediatista», e seria ingênuo 

esperar, no caso do Brasil, que os colonizadores daquele tempo se orientassem por um modelo de 

desenvolvimento em longo prazo, próprio «da ideia de nação, do ideal de continuidade histórica de uma 

comunidade política» (Pádua 2008). 

O que se deve questionar criticamente na contemporaneidade, entrementes, não é o passado 

colonial brasileiro, mas a renitência da lógica de devastação territorial e de pilhagem de recursos naturais 

ao longo da história do País independente. Como pondera Pádua (2008, p. 2): 

O que pode ser considerado lógico no contexto de uma colônia de exploração não deve 
sê-lo no processo de construção de uma verdadeira nação. Este último requer uma nova 
lógica, fundada no cuidado e na conservação das bases ecológicas, sociais e culturais da 
existência coletiva, mesmo que isso signifique mais trabalho, mais estudo e a aceitação 
de critérios menos imediatistas e superficiais para avaliar o progresso econômico. 

Para muitos estudiosos, a «nova lógica» a que alude Pádua tem um nome preciso: 

desenvolvimento sustentável. Expressão com um poder simbólico e de mobilização impressionante, mas 

ainda incapaz de levar atores econômicos, governamentais e sociais a um lugar-comum. Conquanto 

rapidamente assimilada pelos debates relativos aos temas da degradação ambiental e da desigualdade 

social, a formulação carece de significado tangível, permanecendo qual «um enigma à espera de seu 

Édipo» (Veiga 2008, p. 13). Sánchez (1996, p. 149) diria que, na prática, cada um dos referidos atores 

«constrói seu próprio conceito de desenvolvimento sustentável, o que, evidentemente, dá a impressão de 

uma inusitada [e ilusória] unanimidade sobre um projeto de sociedade a nível global». Certo mesmo, 

entretanto, é que a noção de sustentabilidade habita um espaço abstrato de ideologias e concepções muito 

variadas, tendo «como locus principal a esfera política, onde são definidas e colocadas em prática as 

políticas públicas» (Anaya et al. 2006). Muitos fazem uso do argumento, evocação de uma utopia, no 

melhor sentido da palavra (Santos 2000); poucos sabem, porém, do que estão a falar. 

Com o escopo de superar esse quadro de indefinições, há quem atribua exclusivamente à ciência o 

papel de estabelecer as bases teóricas e operacionais da ideia de desenvolvimento sustentável. Os 

signatários dessa tese partem do pressuposto de que, num mundo ideal, cabe ao saber científico informar 

todos os níveis de estratégias e de ações humanas. Contudo, esse entendimento não encerra, de modo 

algum, as discussões sobre a matéria. Aceitá-lo sem ressalvas seria chancelar uma forma sutil de 

autoritarismo, decorrente do predomínio do racionalismo interventor, mecanicista e fragmentário, em 

detrimento de outros modos, por vezes mais fidedignos, de investigar e desvendar os vários aspectos da 

realidade (Feyerabend 1991, Santos 2001, Morin 2001, Rescher 1990, Reale 2002). 
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Todavia, ao menos no que toca à conservação de sistemas naturais (ecossistemas, bacias 

hidrográficas, biomas, etc.), a importância do conhecimento científico é inegável. Estudiosos do tema 

acordam que as informações e recomendações das chamadas Ciências da Conservação da Natureza 

(Ecologia, Geologia Ambiental, Fitogeografia, Biologia da Conservação, etc.) podem contribuir 

decisivamente para o aprimoramento de políticas ambientais (Tabarelli & Gascon 2005, Metzger 2010). 

Mas, para que isso seja possível, os trabalhos dedicados à construção dos conceitos de 

desenvolvimento e sustentabilidade precisam migrar do espaço abstrato e simbólico dos discursos – 

muitas vezes ambíguos e fortemente influenciados pela ideia em voga de progresso econômico – para o 

espaço concreto das exigências inerentes à ordem natural, à ontologia (modo de ser) dos sistemas 

naturais (Martins Jr. 2000). Trata-se de resgatar o espaço, em sua dimensão geológico-

ambiental/ecossistêmica, como «modo privilegiado de pensar e agir» (Santos 1996, p. 254), contrapondo-

se ao que Pádua (2009, p. 127) chama de «planejamento descolado da realidade geográfica». 

Transposta para o Direito Ambiental, essa visão da realidade abre os processos de criação, 

interpretação e aplicação da legislação ambiental à participação de saberes científicos e experienciais 

relativos ao que há de inerente aos sistemas naturais (Leff 2002). Precisamente nesse sentido, o 

conhecimento jurídico – deontológico, por definição – há de restabelecer sua conexão com o 

conhecimento da ordem natural, ou seja, atinente à dimensão ontológica da realidade (Martins Jr. 2000). 

Dessa perspectiva, estudos sobre fitogeografia (relações entre plantas e ambientes), fitossociologia 

(relações entre vegetais existentes em determinado território), geologia (composição, estrutura, 

propriedades físicas, história e estudo dos processos que dão forma à Terra), etc. são indispensáveis para a 

concepção e efetivação de instrumentos jurídicos destinados à proteção de ambientes naturais. 

Especialmente no que concerne à salvaguarda de ecossistemas vegetais, são cada vez mais 

numerosas e detalhadas as pesquisas no âmbito das Ciências de Conservação da Natureza. Todavia, 

descobertas e avanços dessas ciências repercutem timidamente na formulação e aplicação de preceitos 

jurídicos relacionados ao manejo de domínios ecológico-florísticos. Em linhas gerais, quando da criação, 

interpretação, aplicação ou revisão da legislação ambiental, pouca atenção se dá às condições 

ecossistêmicas a serem observadas a priori para a conservação do «bom funcionamento» dos sistemas 

naturais. Este tema mereceu a atenção de Steigleder (2004, p. 23), em monografia sobre a 

responsabilidade por danos ambientais. Para essa estudiosa, muitos conceitos jurídicos têm existência 

«meramente nominal» ou formal, pois não traduzem a realidade. Diante disso, a jurista pondera que: 

A ausência de compromisso dos conceitos jurídicos com a verdade e com a adequação 
ao real, que está na gênese do pensamento jurídico moderno e na formação de seus 
institutos, torna conflituoso o diálogo entre a Ecologia e o Direito, pois os crescentes 
impactos ambientais que ultrapassam as dimensões locais e as lesões individuais, como a 
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poluição difusa, a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, fenômenos típicos de uma 
sociedade de risco, demandam soluções jurídicas diversas daquelas impostas por normas 
destinadas a regular relações jurídicas individuais. 

 Ao abordar o tema, o filósofo do Direito François Ost (1997, p. 111) apresenta comentários sobre 

um dilema subjacente aos processos de criação e de aplicação da legislação ambiental, referindo que: 

Para traçar o limite do permitido e do interdito, instituir responsabilidades, identificar os 
interessados, determinar campos de aplicação de regras no tempo e no espaço, o direito 
tem o costume de se servir de definições com contornos nítidos, critérios estáveis, 
fronteiras intangíveis. A ecologia reclama conceitos englobantes e condições evolutivas; 
o direito responde com critérios fixos e categorias que segmentam o real. A ecologia fala 
em termos de ecossistema e de biosfera, o direito responde em termos de limites e de 
fronteiras; uma desenvolve o tempo todo, por vezes extremamente longo, os seus ciclos 
naturais, o outro impõe o ritmo curto das previsões humanas. E eis o dilema: ou o direito 
do ambiente é obra de juristas e não consegue compreender, de forma útil, um dado 
decididamente complexo e variável; ou a norma é redigida pelo especialista, e o jurista 
nega esse filho bastardo, esse ‹direito de engenheiro›, recheado de números e de 
definições incertas, acompanhado de listas intermináveis e constantemente revistas. 

A ausência de diálogo entre o conhecimento científico dedicado à proteção de sistemas naturais, 

por um lado, e a Ciência Jurídica, por outro, decorre de fatores epistemológicos, i.e., inerentes aos 

processos de construção de saberes. Abordagens restritivamente disciplinares, ainda predominantes no 

âmbito da comunidade científica, dificultam a percepção das múltiplas redes de interação que os sistemas 

geoambientais contêm em si, que eles mantêm uns com os outros (Capra 2000) e com os vários aspectos 

da realidade (econômico, social, jurídico, etc.). Ignora-se, assim, o fato de que os sistemas naturais, como 

outros objetos submetidos à atividade cognoscitiva, têm fronteiras «cada vez menos definidas; são 

constituídos por anéis que se entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objectos, a tal ponto 

que os objectos em si são menos reais que as relações entre eles» (Santos 2000, p. 73). 

Em face disso, a conservação de sistemas naturais tem encontrado como obstáculo o isolamento 

disciplinar — ‹semi-cego›, por definição (Santos 2000) — a que a cultura científica dominante submete os 

estudos dedicados a esses sistemas. Dito de outro modo, a fragmentação de saberes, uma derivante da 

arquitetura que informa (Epstein 1986) a construção da ciência moderna, acaba contribuindo para a quebra 

da ordem e para a completa descaracterização dos sistemas naturais. Como pondera Leff (2002, p. 161): 

O conhecimento, ao fragmentar-se analiticamente para penetrar nos entes, separa o que 
organicamente está articulado; sem saber, sem intenção expressa, gera uma sinergia 
negativa, um círculo vicioso de degradação ambiental que o conhecimento já não 
compreende nem contém. [...] Movimento perverso do conhecimento que, em vez de 
avançar transcendendo a ignorância numa «dialética de iluminação», vai gerando suas 
próprias sombras, construindo um objeto transgênico que já não se reconhece no saber 
das ciências. 

Analisam-se neste capítulo três casos relativos à aplicação da legislação ambiental, considerados 

emblemáticos por envolverem o fenômeno da fragmentação do conhecimento, a que se refere Leff, e sua 

relação com a degradação ou fragmentação de sistemas naturais. Todos os casos estudados têm como 



ALVARENGA L.J. 2010. Avaliação geológico-ambiental da compatibilidade da legislação florestal para a conservação... 

 

 - 5 - 

contexto espacial o bioma Cerrado. O primeiro deles diz respeito ao julgamento da Apelação Cível 

1.0000.00.297454-1/000(1) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O texto da decisão 

jurisdicional baseia-se numa visão preconceituosa a respeito do Cerrado, que diminui a importância 

geológica e ecológica do bioma. Adicionalmente, discutem-se os trabalhos de Silva Jr. (2001) e de Meyer 

et al. (2004), os quais questionam a atual legislação florestal quanto à sua capacidade de possibilitar a 

preservação da diversidade florística de matas de galeria. Demonstra-se, em suma, a existência de 

desencontros entre o conhecimento atinente à conservação de sistemas naturais e diferentes manifestações 

do Direito Ambiental brasileiro. Como contraponto a essas incompatibilidades, afirma-se a relevância de 

linhas de pesquisa e de ação que, inspiradas na ideia de interdisciplinaridade, contribuam para o 

restabelecimento dos elos de solidariedade entre os diversos campos do saber, tendo em vista a efetiva 

proteção da qualidade ambiental, em geral, e a conservação do bioma Cerrado, em particular. 

 

1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICO-AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA GERAL 

DO BIOMA CERRADO. 

1.2.1 – Aspectos Fitogeográficos, Fitofisionômicos e Riqueza Biológica do Cerrado. 

Na visão de Pádua (2009), o viajante naturalista Carl Friedrich Philipp von Martius (1958) 

elaborou uma das «mais deliciosas» propostas de classificação sistemática da natureza brasileira. Em seu 

manuscrito «A fisionomia do Reino Vegetal no Brasil», de 1824, o estudioso buscou inspiração na 

mitologia grega, à maneira da cultura neoclássica europeia, para classificar a diversidade ecológica do 

território brasileiro em cinco grandes reinos, simbolizados por deuses ou ninfas gregas. Aos sertões 

interioranos do Cerrado coube o título de Reino das Oréades, ninfas que governavam os campos a serviço 

de Diana, deusa da caça. De acordo com a mitologia grega, oréades eram ninfas, símbolos da graça 

criativa e fecundante da natureza, que habitavam e protegiam as montanhas, cavernas e grutas. Eram 

mortais, mas tinham vida muito longa. Tinham o poder de curar, profetizar e nutrir. Conforme Ganem 

(2007), a classificação do Cerrado como Reino das Oréades consiste numa homenagem às inúmeras 

cavernas calcáreas do bioma. 

Estimativas dão conta de que o «Reino» do Cerrado ocupa aproximadamente 24% do território 

brasileiro (2.036.488 km2), o que lhe confere a condição de segundo maior bioma do País (Aquino 2006). 

O Cerrado possui fronteiras, compartilha áreas de transição e mantém fluxos gênicos com as demais 

províncias naturais brasileiras (Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal). É nesse bioma, também, 

que se encontram as nascentes e os aquíferos dos principais rios e bacias hidrográficas do País (Aquino 

2006; MMA 2010). 
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Figura 1.1: Mapa de Biomas do Brasil (Fonte: IBGE 2004). 

Tabela 1.1: Percentuais de áreas ocupadas pelos biomas no Brasil (Fonte: IBGE 2004). 

BIOMAS CONTINENTAIS BRASILEIROS ÁREA APROXIMADA (KM2) ÁREA / TOTAL BRASIL 
Bioma AMAZÔNIA 4.196.943 49,29% 
Bioma CERRADO 2.036.448 23,92% 
Bioma MATA ATLÂNTICA 1.110.182 13,04% 
Bioma CAATINGA 844.453 9,92% 
Bioma PAMPA 176.496 2,07% 
Bioma PANTANAL 150.355 1,76% 
Área Total BRASIL 8.514.877  

 

Do ponto de vista fitofisionômico (forma da vegetação), o termo «Cerrado» é polissêmico, 

apresentando três acepções técnicas distintas (Walter 2006). A primeira, geral, concerne à província 

fitogeográfica como um todo, predominante no Brasil Central. Nessa acepção, o vocábulo está a designar 

o «mosaico» de ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de galeria) ocorrentes na referida província 

(Klink & Machado 2005). A segunda, cerrado em sentido amplo (lato sensu), alude às formações 

savânicas e campestres do bioma, a incluir desde o cerradão, de estrutura arbórea mais densa, até o campo 

limpo. «Portanto, sob este conceito» — explica Walter (2006, p. 37) — «há uma única formação 

[tipicamente] florestal incluída, o Cerradão». A última acepção, cerrado em sentido estrito (stricto sensu), 

é, para o estudioso, a que melhor identifica e representa o bioma. Aproximando-se da noção usual de 

savana, ela se reporta a uma «formação tropical com domínio de gramíneas, contendo uma proporção 

maior ou menor de vegetação lenhosa aberta e árvores associadas» (Collinson 1988 apud Walter 2006, p. 

37). Como explica Henriques (2005), a vegetação do bioma Cerrado é formada por um mosaico 

heterogêneo de fisionomias vegetais, com as fisionomias campestres em uma extremidade e as florestais 

em outra, formando, assim, um gradiente altura-densidade (Eiten 1972, 1982). Este gradiente forma um 
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continuum vegetacional, não havendo limites definidos entre uma fisionomia e outra, e formas 

intermediárias podem ocorrer entre elas (Henriques 2005). Há outras formações florestais no bioma 

Cerrado (p. ex., campos rupestres, campos úmidos, matas de galeria), que apresentam estruturas e 

fisionomias semelhantes às do sobredito gradiente fisionômico, mas essas formações se diferenciam pela 

composição florística e por determinantes edáficos (Henriques 2005). A estas definições deve-se incluir a 

parte geológica do bioma, que deu sustentação à fito-evolução que ocorreu durante mais de 30 milhões de 

anos (MA) nessa área, mas que se iniciou desde o Cretácio há mais de 90 MA ainda antes da separação do 

continente Gondwana. A diversidade de fisionomias vegetais presentes no bioma Cerrado é representada 

na Figura 1.2. Na Figura 1.3, vê-se representação da distribuição das fisionomias do Cerrado lato sensu 

em relação à profundidade do solo na vertente de um vale. 

 

 

Figura 1.2: Principais fitofisionomias do bioma Cerrado (Fonte: Bitencourt et al. 1997). 
 

 

 
Figura 1.3: Diagrama de bloco da distribuição das fisionomias de cerrado sensu lato em relação à profundidade do solo na 

vertente de um vale (Fonte: Henriques 2005). 
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Uma típica vegetação savânica cobre a maior parte do bioma. De 80 a 90% do Brasil Central, 

segundo Eiten (1972, 1977, 1991 apud Walter 2006). Esse dado é relevante diante da constatação – 

entristecedora – de que em muitas partes do globo, notadamente no Brasil, paisagens sem cobertura 

arbórea densa não sensibilizam atores sociais e institucionais tanto quanto as que o senso comum 

reconhece como florestais. Embora portador de uma notável riqueza biológica, o Cerrado, especialmente 

em suas feições-savana, não tem sua importância reconhecida por grande parte dos atores sociais e 

institucionais. Maciel (2008) denuncia um «discurso de inferiorização do Cerrado». No contexto 

brasileiro, as fisionomias florestais da Amazônia e os remanescentes da Mata Atlântica atraem uma 

atenção muito maior do Poder Público e dos movimentos ambientalistas (Walter 2006). Até mesmo os 

livros didáticos de geografia e ciências desestimulam o interesse pelo segundo maior bioma do País, 

revelou estudo recente (Bizerril 2008). As savanas, predominantes no Cerrado, são consideradas 

vegetações de menor importância. «Isso é um erro!» – denuncia Walter (2006, p. 35). «Savanas naturais 

são um fato biológico, e são importantes por cobrirem vastas superfícies do planeta, podendo ser tão ricas 

quanto as mais ricas florestas tropicais; como é o caso do Cerrado brasileiro». 

Em realidade, o Cerrado é, ao lado da Mata Atlântica, um dos biomas brasileiros incluídos na lista 

dos hotspots para preservação da biodiversidade (Conservação Internacional 1999). Trata-se, com efeito, 

de uma das áreas estratégicas para proteção da diversidade biológica, por apresentar alta heterogeneidade 

de espécies por m2, mas estar seriamente ameaçada pela ação humana. 

Do ponto de vista da composição florística, o número de plantas vasculares existentes no Cerrado 

é superior ao encontrado na maioria das regiões naturais do mundo. Plantas herbáceas, arbustivas, 

arbóreas e cipós catalogados somam aproximadamente 10 mil espécies, havendo a possibilidade desse 

número duplicar, com o avanço dos estudos sobre o bioma (Novaes 2008). Não bastasse isso, 44% da 

flora é endêmica, ou seja, tem distribuição restrita à área do bioma (Klink & Machado 2005). A fauna 

também é diversificada, apresentando 159 espécies de mamíferos, das quais 23 são endêmicas. O número 

de espécies de aves catalogadas chega a 837 (29 endêmicas). O Cerrado abriga, além disso, cerca de 180 

espécies de répteis (20 endêmicas) e 113 de anfíbios (32 endêmicas) (Aquino 2006). 

Deve-se considerar, também, que a biodiversidade no bioma Cerrado está associada à 

heterogeneidade espacial, i.e., à diversidade de ecossistemas e fitofisionomias (Ganem 2007). 

Todos esses indicadores deixam evidente que o Cerrado é um dos sistemas naturais mais ricos da 

Terra e portador, ademais, de uma «dignidade biológica» (Alvarenga 2007). Daí a importância da adoção 

de medidas políticas, jurídicas, econômicas, etc. tendentes à máxima proteção possível do bioma, à luz de 

uma razão que seja capaz de reconhecê-lo como uma genuína herança natural. Uma herança que se 
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materializou, numa lenta evolução geológico-ambiental, em conjuntos paisagísticos de longa e complexa 

elaboração fisiográfica e ecológica. Como observa Ab’Sáber (2003, p. 10): 

Mais do que simples espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, pelas 
quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis. Desde os mais altos 
escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, todos têm uma 
parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-predatória dessa 
herança única que é a paisagem terrestre. 

Além disso, deve-se ponderar que uma notável sociodiversidade (Santilli 2005) é encontrada no 

Cerrado, devido à presença de comunidades tradicionais, de indígenas pertencentes a diversas etnias, 

sertanejos, ribeirinhos, geraizeiros, vazanteiros, quilombolas, etc. na área do bioma. Muitos desses grupos 

sociais são herdeiros e praticantes de uma sabedoria rara, de uma autêntica sapientia que os habilitam a 

conviver com os ecossistemas de modo verdadeiramente sustentável. Mas essa sabedoria vem se 

dissipando aos poucos, à medida que os grupos que a cultivam se veem forçados a se deslocarem de seus 

recantos, face à expansão geográfica do agronegócio (Sawyer 2008). 

1.2.2 – Geomorfologia e Solos. 

O Cerrado situa-se sobre planaltos sedimentares ou cristalinos, que compõem grandes blocos 

homogêneos separados entre si por uma rede de depressões periféricas ou interplanálticas. Essa variação 

geomorfológica explica, ao menos em parte, a distribuição de diferentes fitofisionomias na região (MMA 

2009). Os topos de planaltos (500 a 1700m), p.ex., são geralmente planos e revestidos predominantemente 

pela fitofisionomia cerrado stricto sensu. Diferentemente, depressões (100 a 500m) apresentam maior 

diversidade de fisionomias vegetais (Silva & Santos 2005). 

Aproximadamente 41% da área do bioma são formados por Latossolos, profundos, bem drenados, 

ácidos, com alto teor de alumínio e pobres em nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e alguns 

micronutrientes (Reatto & Martins 2005). Além deles, verificam-se solos pedregosos e rasos (Neossolos 

Litólicos), arenosos (Neossolos Quartzarênicos), que compõem aproximadamente 15% da área total, solos 

orgânicos (Organossolos) e outros em menores quantidades (MMA 2009). A Tabela 1.2 apresenta as 

principais classes de solo presentes no bioma Cerrado. 
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Tabela 1.2: Principais classes de solo presentes no Cerrado (Fonte: Ganem 2007). 

CLASSE DE SOLO CARACTERÍSTICAS RELEVO 
SUPERFÍCIE EM 

RELAÇÃO AO BIOMA 
VEGETAÇÃO 

ORIGINAL 

LATOSSOLOS 
Muito intemperizados, pobres 
em nutrientes, muito profundos, 
porosos e bem drenados 

Plano a suave-
ondulado 

46,0% Cerradão, cerrado 

NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS 
(areias quartzosas) 

Profundos, arenosos, pobres em 
matéria orgânica e nutrientes, 
dominados por quartzo, muito 
porosos e excessivamente 
drenados 

Plano a suve-
ondulado 

15,0% Cerradão, cerrado 

ARGISSOLOS 
(podzólicos) 

Solos heterogêneos, com 
aumento de argila ao longo do 
perfil 

Ondulado a forte-
ondulado; porções 
interiores de encostas 

15,0% Cerradão, cerrado 

NITOSSOLOS 
VERMELHOS (terra roxa 
estruturada) 

Derivados de rochas básicas e 
ultrabásicas, ricas em minerais 
ferromagnesianos 

Ondulado a forte-
ondulado; porções 
média e interior de 
encostas 

1,7% 
Cerradão, cerrado, 
mata seca 

CAMBISSOLOS 
Pouco intemperizados, elevado 
teor de silte, rasos e profundos 
(até 1m) 

Movimentado 
(ondulados a forte-
ondulados) 

3,1% 
Cerrado, campo 
sujo e campo 
rupestre 

NEOSSOLOS LITÓLICOS 
(solos litólicos) 

Rasos, associados e 
afloramentos de rocha 

Muito acidentado, 
ondulado a 
montanhoso 

7,3% Campo limpo 

PLINTOSSOLOS (laterita 
hidromórfica) 

Hidromórficos, com sérias 
restrições à percolação da água, 
alargamento temporário 

Plano e suve-
ondulado, em áreas 
deprimidas 

3,0% 

Campo úmido, 
parque de cerrado, 
mata de galeria e 
campo de 
murunduns 

GLEISSOLOS (gley 
húmico e pouco 
húmico) 

Hidromórficos, mal drenado, 
camada escura de matéria 
orgânica mal decomposta 

Depressões sujeitas a 
inundações 

2,3% 

Campo úmido, 
parque de cerrado, 
mata de galeria, 
vereda, campo 
limpo e campo de 
murunduns 

NEOSSOLOS FLÚVICOS 
(aluvial) 

Pouco evoluídos, camadas sem 
relação pedogenética entre si 

Plano, margens de 
cursos deágua e 
lagoas, várzeas 

? 
Campo limpo, mata 
de galeria, vereda 

ORGANOSSOLOS 
(orgânico) 

Pouco evoluídos, escuros, 
restos de vegetais em grau 
variado de decomposição, mal 
drenado 

Plano, margens de 
cursos deágua, 
várzeas 

? 
Campo limpo, mata 
de galeria, vereda 

 

1.2.3 – Hidrografia. 

Conforme Lima & Silva (2005), o Cerrado contribui significativamente para a vazão gerada nas 

bacias hidrográficas do Araguaia/Tocantins, São Francisco e Paraná/Paraguai (Tabela 1.3). A Figura 1.4 

representa a distribuição do bioma Cerrado sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil. A supressão 

da vegetação remanescente influencia a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos, i.e., a conservação 

da cobertura vegetal do bioma tem grande importância para a gestão e para a conservação das bacias 

hidrográficas. 
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Tabela 1.3: Contribuição do bioma Cerrado na formação das bacias hidrográficas do Brasil (Fonte: Lima & Silva 2005). 
 

Bacia Hidrográfica Característica 

ARAGUAIA/TOCANTINS 
Cerrado representa 78% da área e 71% de sua produção hídrica, mesmo sendo parte desta bacia 
influenciada pela floresta Amazônica. 

SÃO FRANCISCO 
Do ponto de vista da hidrologia é completamente dependente do Cerrado que, com apenas 47% da 
área, gera 94% da água que flui superficialmente. 

PARANÁ/PARAGUAI Cerrado compreende 48% de sua área e gera 71% da vazão média. 

AMAZONAS Possui 5% de área e 4% de produção hídrica. 

ATLÂNTICO 
NORTE/NORDESTE 

Possui 27% de área e 11% da vazão 

 

 

Figura 1.4: Distribuição do bioma Cerrado e bacias hidrográficas do Brasil (Fonte: MMA 2010). 

1.2.4 – Cenário de Uso Socioeconômico do Cerrado. 

Embora o Cerrado seja considerado uma área estratégica para a conservação ambiental (hotspot), 

a supressão da cobertura vegetal do bioma, principalmente para o avanço das fronteiras agropecuárias, 

marcha a passos largos. Tão largos que algumas estimativas preveem seu desaparecimento, como bioma 

(contínuo), antes que a segunda metade do século XXI se inicie (Machado et al. 2004, Lewinsohn 2009). 

Desoladora antevisão de um cenário que pode vir a se concretizar devido, em parte, à omissão sistemática 

de atores estatais e sociais ante a extensiva devastação da região e, por outro lado, a um dilema subjacente 
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à definição das políticas públicas concernentes aos espaços naturais do País. Se, por um lado, os 

movimentos ambientalistas e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) postulam a ampliação de áreas de 

unidades de conservação, a bancada ruralista e alguns setores governamentais defendem, por outro, a 

conversão dos ecossistemas vegetais remanescentes em monoculturas agrícolas ou pastagens. 

Na análise de Ab’Sáber (2003, p. 24), persiste no Brasil, em linhas gerais, «uma implicância 

atávica pelos ‹sertões› florestados extensivos que dificultaram a vida dos primeiros povoadores». Essa 

implicância, em relação ao Cerrado, parece ser mais intensa e renitente, pois se articula com uma ideia 

distorcida, mas largamente disseminada, que diminui a importância biológica das formas de vegetação 

presentes no bioma. Soma-se a isso o fato de as condições naturais do Cerrado «atraírem» a conversão 

extensiva e indiscriminada de terras na região. Pelo fato de o cerrado situar-se em topografia favorável à 

agricultura, é um bioma que vem sendo devastado em todo o país, e por ser rico em espécies de 

gramíneas, é usado como pasto natural para a pecuária extensiva, estimulada pela derrubada e rareamento 

de arbustos e árvores, colocando os nutrientes em disponibilidade na atmosfera e no solo, por meio das 

queimadas (Mantovani 2003). 

O monitoramento preciso do estado de conservação da cobertura vegetal do bioma Cerrado é 

relativamente recente, se comparado ao atinente à vegetação da Amazônia (Shimabukuro et al. 2000, 

Ferreira et al. 2006). Esse fato é um sintoma, não desprezível, da «invisibilidade» do Cerrado (Porto-

Gonçalves 2008) ante a Mata Atlântica ou, de modo ainda mais perceptível, a Amazônia. Pode-se referir o 

ano de 1998, quando teve início o projeto Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do 

Cerrado e Pantanal (Brasil 1999), como um marco relevante, em âmbito nacional, do reconhecimento da 

relevância estratégica biológica e social do bioma Cerrado, hoje gravemente ameaçado. Desde então, 

outros projetos de investigação e de conservação têm sido realizados, entre eles: (1) o Sistema Integrado 

de Alerta de Desmatamentos para o Estado de Goiás (SIAD, Goiás), desenvolvido pelo Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás (LAPIG, UFG), em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH, 

Goiás); (2) o Sistema Integração de Informações Espaciais para o Planejamento e Gestão Estratégica do 

Cerrado (IPÊ), promovido pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq); e (3) o Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO-Cerrado). 

Em termos técnicos e operacionais, a obtenção de resultados precisos por esses sistemas de 

monitoramento tem se deparado com alguns obstáculos. Destaca-se, em primeiro plano, a vastíssima 

extensão territorial a ser considerada por imagens de satélite com resolução espacial média-alta (Andrade 

2007). Além disso, o longo período com presença de nuvens vem sendo apontado como uma dificuldade 

(Sano et al. 2006). Ademais, a heterogeneidade de fisionomias vegetais encontradas no Cerrado obsta, não 
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raramente, a identificação e o dimensionamento preciso dos desmates. Isso porque algumas dessas 

fisionomias, notadamente as compostas por espécies rasteiras, esparsas, herbáceas e arbustivas, 

encontram-se entremeadas por áreas submetidas a processos antropogênicos, como pastagens (Ferreira et 

al. 2006). De acordo com Andrade (2007), outro empecilho, particularmente para a avaliação quantitativa 

das perdas da cobertura vegetal do Cerrado, decorre da ausência, não raramente verificada, de mapas-base 

ou «pontos de partida» relativos ao estado de conservação da vegetação em dado momento. No caso do 

Cerrado, esse empecilho deriva, em certa medida, da já aludida «invisibilidade» política do Cerrado em 

relação a outros domínios fitogeográficos, predominantemente florestais, existentes no País. 

Entrementes, os estudos realizados até hoje são acordes em demonstrar os processos de 

devastação e de quebra da continuidade floral do bioma. Conforme Sano et al. (2007, 2008), 

aproximadamente 26,5% do bioma já estão ocupados por pastagens cultivadas e 10,5% por culturas 

agrícolas. Expansão de lavouras, das áreas de pastoreio, da mineração e o aumento da produção de carvão 

vegetal (para abastecimento de siderúrgicas, notadamente em Minas Gerais) são identificados como os 

principais vetores do desmatamento do bioma. 

Em 2002, estudo baseado em imagens de satélite MODIS concluiu que 55% da vegetação do bioma 

haviam sido suprimidos ou transformados pela ação humana. Percentual que equivale a quase três vezes 

ao correspondente à cobertura vegetal nativa retirada da Amazônia até aquele ano (Machado et al. 2004). 

As taxas anuais de desmatamento também são mais elevadas no Cerrado. Entre 1970 e 1975, a média do 

desflorestamento no bioma atingiu o número impressionante de 40 mil km2/ano, 1,8 vezes a taxa 

verificada na Amazônia durante o período 1978-1988. Os níveis atuais de supressão de matas no Cerrado 

não são menos desoladores. Enquanto as atenções do Governo Brasileiro se concentram no combate ao 

desmatamento na Amazônia, o Cerrado vem perdendo, em média, 21.260 km2 de vegetação original por 

ano, conforme dados recentes do MMA (Salomon 2009). Espaços antes ricos em diversidade biológica, 

cultural e de multifacetadas fitofisionomias vão se transformando em paisagens homogêneas, destinadas 

ao cultivo extensivo de grãos. Entre 2002 e 2008, o bioma sofreu perdas de vegetação equivalentes à 

metade do território do Estado de São Paulo. Esse ritmo de desmatamento corresponde a mais que o dobro 

das estimativas de abate de árvores na Amazônia em 2009. Segundo o programa de monitoramento por 

satélites da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), menos de 5% da área total do 

bioma apresenta remanescentes de vegetação com mais de 2 mil hectares contínuos (Novaes 2008). A 

Figura 1.5 representa, na escala de bioma, o desmatamento acumulado até o ano de 2008. Interpretando-a 

visualmente, nota-se a perda da continuidade espacial da vegetação ao longo do bioma. 
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Figura 1.5: Mapa do bioma Cerrado contendo a distribuição espacial das áreas com vegetação remanescente (verde) e 

desmatamento acumulado até 2008 (rosa) (Fonte: MMA 2010). 
 

Tabela 1.4: Desmatamento no Cerrado até o ano de 2002 e entre os anos de 2002 e 2008, tendo como referência a área total do 
bioma (Fonte: MMA 2010). 

Período Área desmatada km2 Área desmatada (%) 
Até 2002 890.636 43,67 
2002-2008 85.074 4,17 
Desmatamento total 975.711 47,84 
 

Tabela 1.5: Comparação do desmatamento nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia e Pampa no período 2002-2008 
(Fonte: MMA 2010). 

Bioma Área total (km2) 
Área desmatada entre 
2002-2009 (km2) 

Desmatamento anual 
(km2) 

Taxa de desmatamento 
anual (%) 

Cerrado 2.047.146 85.074 14.179 0,69 
Caatinga 826.411 16.576 2.763 0,33 
Pantanal 151.313 4.279 713 0,47 
Amazônia 4.196.943 110.068 18.344 0,42 
Pampa 177.767 2.183 364 0,20 
 

Tabela 1.6: Situação do desmatamento no Cerrado no período 2002-2008 por regiões hidrográficas (Fonte: MMA 2010). 
Região 

Área de Cerrado (km2) 
Área desmatada 2002-2008 

(km2) 
Área desmatada 2002-2008 

(%) 
Tocantins 596.378 26.934 4,5 
São Francisco 363.850 16.240 4,5 
Atlântico Nordeste Ocidental 124.231 9.740 7,8 
Paraná 428.860 7.549 1,8 
Paraguai 179.682 7.549 4,0 
Parnaíba 155.085 7.393 4,8 
Amazônica 156.209 9.301 6,0 
Atlântico Leste 33.137 663 2,0 
Atlântico Sudeste 1.643 9 0,5 
Atlântico Nordeste Oriental 125 3 2,4 
Total  85.074 4,17 
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Também é importante observar que a devastação do Cerrado, que já atingiu mais da metade da 

área do bioma, tem vindo a gerar níveis de emissão de CO2 próximos aos decorrentes das queimadas na 

Amazônia (Constâncio 2009). 

Por outro lado, as parcelas do Cerrado convertidas em unidades de conservação (federais, 

estaduais e municipais) de proteção integral ou de uso sustentável, que somam aproximadamente 8,24% 

da área do bioma (MMA 2010), não são capazes de conter um processo de devastação com tamanha 

amplitude (Aquino 2006). 

Todos esses fatos compõem um cenário entristecedor e que contrasta com a recomendação 

científica de que o Poder Público, em escalas nacional, regional e local, necessitaria adotar uma postura de 

«desmatamento zero», ou pelo menos de desmatamento evitado (Lavratti & Prestes 2009), para o Cerrado, 

até que se possa conceber um planejamento integrado e estratégico de aproveitamento dos recursos 

naturais do bioma (Machado et al. 2004). Enquanto isso não ocorre, as transformações na região persistem 

e são acompanhadas por muitos impactos ecológicos e socioambientais negativos, tais como fragmentação 

de habitats, decréscimos na biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão e compactação dos solos, 

poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios 

nos ciclos do carbono, modificações climáticas regionais, perda de nutrientes e erosão de sociodiversidade 

(Klink & Machado 2005). Transformações essas cujos impactos poderão se estender aos outros domínios 

de natureza do País, pois, consoante Sawyer (2008, p. 4): 

Água, biodiversidade e clima são interdependentes. A água depende da cobertura 
vegetal, ou seja, da flora, cuja reprodução, por sua vez, depende da fauna para polinizar 
flores e dispersar sementes e esporos. A flora e a fauna dependem das chuvas e dos 
fluxos das veredas, córregos e rios. Retirando-se qualquer um dos elos, rompe-se a 
cadeia vital e o ecossistema todo pode entrar em colapso. A diversidade é fator 
importante na adaptação à mudança climática. Se os ecossistemas centrais do Brasil 
entrarem em colapso, os outros ecossistemas também serão prejudicados. 

Diante de tal conjuntura, um dos principais desafios para a conservação do Cerrado consiste em 

demonstrar a relevância dos serviços que sua diversidade biológica desempenha. As políticas públicas 

devem levar em consideração a base de informações científicas «tanto sobre espécies e habitats quanto 

sobre funcionamento de ecossistemas, uma vez que as modificações da paisagem têm implicações sobre o 

regime de queimadas, a hidrologia, a ciclagem e os estoques de carbono e possivelmente o clima» (Klink 

& Machado 2005, p. 152). Como pondera Henriques (2003, p. 36): 

o cenário ambiental — no cerrado e nas regiões vizinhas — que definirá o uso dos 
recursos naturais, como a água, e a qualidade de vida dos brasileiros no final da primeira 
metade do século 21 vai depender, e muito, das decisões políticas e do aproveitamento 
do conhecimento técnico existente hoje. Só assim será possível evitar ou minimizar os 
impactos negativos da destruição e degradação do cerrado. 
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1.3 – EXEMPLOS DE DESAJUSTES ENTRE O DIREITO AMBIENTAL-FLORESTAL E AS 

BASES CIENTÍFICAS PARA CONSERVAÇÃO DO BIOMA CERRADO. 

1.3.1 – O «Silêncio» da Constituição Brasileira/1988 e a Devastação do Bioma. 

O modo discriminatório ou desproporcional pelo qual preceitos jurídicos importantes tratam os 

biomas existentes no País contribui para os altos índices de devastação e fragmentação do Cerrado. O fato 

de a grande savana brasileira não haver sido incluída entre as regiões naturais que a Constituição/1988 

considera como «patrimônio nacional» (art. 225, §4º)3 contribui para o descaso com que atores sociais, 

políticos e econômicos a tratam (Soares Jr. & Alvarenga 2009; Alvarenga & Martins Jr. 2009). O Cerrado, 

assim como a Caatinga e os Campos Sulinos, é visto, por muitos, como um «primo pobre» entre os 

grandes sistemas geológico-ambientais brasileiros. 

O «silêncio» da Constituição brasileira em relação ao Cerrado gera repercussões negativas para a 

conservação do bioma no patamar jurídico-normativo infraconstitucional. A Lei Federal 9.605/1998, que 

prevê os crimes ambientais, p.ex., aponta sua proteção para as «florestas» na maior parte dos seus artigos, 

sem se pronunciar sobre as demais formas de vegetação. Por outro lado, de acordo com o Código 

Florestal, enquanto proprietários rurais na Amazônia são obrigados a conservar 80% da cobertura vegetal 

nativa em suas glebas como áreas de Reserva Legal (RL), o percentual mínimo da reserva florística 

obrigatória é de 20% no Cerrado.4 Por isso, há quem associe os altos níveis de desmatamento no bioma 

Cerrado à proteção tímida que a Constituição e o atual Código Florestal lhe oferecem (Barata 2009). 

Também deve ser observado que ainda não existe uma lei, de amplitude territorial federal, 

especialmente dedicada à proteção do bioma, ao contrário do que acontece com a Mata Atlântica. No 

Brasil, apenas o Estado de São Paulo, já com pouquíssimos remanescentes de Cerrado, editou uma lei 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa das áreas do bioma existentes em sua circunscrição (Lei 

Estadual 13.550/2009) (CETESB 2009). 

Em última análise, o «silêncio» do texto constitucional quanto ao Cerrado, uma resultante de pré-

noções que diminuem, por desconhecimento, a importância biológica das formas de vegetação presentes 

no bioma, acaba concorrendo para a degradação e fragmentação dos ecossistemas da região. 

1.3.2 – Uma Decisão Jurisdicional Incompatível com a Necessidade de Conservação do Cerrado. 

«Não é bastante não ser cego / Para ver as árvores e as flores» (Pessoa 2005, p. 157). Visões 

distorcidas ou fragmentadas de sistemas naturais e de seus significados biológicos podem comprometer a 

                                                           
3 As Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 115/1995 e 504/2010 têm como objetivo comum alterar o §4º do art. 225 da 
Constituição brasileira, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional. Todavia, até o 
presente momento, a alteração proposta não foi incorporada ao texto constitucional. 
4 Cf. Código Florestal, art. 16, III, com redação dada pela Medida Provisória 2.166-67/2001. 
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efetividade ou até mesmo tornar inócuos os instrumentos legais, administrativos e jurisdicionais 

destinados à sua conservação (Walter 2006). Não por acaso, Greuter et al. (2003, apud Walter 2006, p. 

246) afirmam que: «A nomenclatura biológica é relevante para todos que necessitem comunicar-se a 

respeito dos organismos». 

Em sentido contrário ao dessa advertência, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais (TJMG), ao julgar a Apelação Cível nº 1.0000.00.297454-1/000(1), considerou 

descabida a instituição da RL em áreas de cerrado e de campos, fitofisionomias que, para aquele órgão de 

aplicação do direito, não seriam protegidas pelo Código Florestal. Segundo o texto da decisão: 

A exigência é descabida quando se trate de terras de cultura, cerrado e campos, por não 
serem florestas ou vegetações nativas que tenham preservação amparada pelo citado 
Código. [...] O cerrado é a vegetação composta de arbustos enfezados, de galhada 
tortuosa, entre os quais vegetam as gramíneas que servem de pasto ao gado. O campo é a 
extensão de terra, arável ou arada, que não possui vegetação nativa e importante. Trata-
se de vegetação herbácea, raras árvores, poucos acidentes, que o homem aproveita para a 
plantação (TJMG 2002). 

As áreas de cerrado (stricto sensu) foram assim reduzidas à condição de «vegetação composta de 

arbustos enfezados, de galhada tortuosa, entre os quais vegetam as gramíneas que servem de pasto ao 

gado». Por outra parte, os campos foram tratados como regiões desprovidas de vegetação nativa 

importante, «que o homem aproveita para a plantação». 

Essas passagens do texto, de modo particular, remontam aos fatores histórico-econômicos e à 

lógica dominante de ocupação do território brasileiro, abordados supra. Manifesta-se no acórdão a visão, 

não raramente perceptível no Brasil, de que paisagens naturais devem ceder lugar à implantação de 

atividades agropecuárias. Como observa Ab’Sáber (2003, p. 24): «Não se sabe como superar este velho 

dilema, ou seja, o de que para ocupar economicamente o espaço é necessário sacrificar o revestimento 

vegetal primário». Essa visão produz consequências mais sérias no caso do bioma Cerrado, cujas 

fitofisionomias, notadamente as não florestais (áreas campestres e savânicas), são tidas como de menor 

importância, quando comparadas à cobertura vegetal presente na Amazônia ou nos remanescentes da Mata 

Atlântica. 

Por outro ângulo, do ponto de vista científico, a decisão em comento desrespeita, por 

desconhecimento, as características naturais do Cerrado, pois é da condição natural (ontológica) desse 

bioma apresentar-se como um grande «mosaico» natural, formado por diversos tipos de ecossistemas, com 

diferentes traços fitofisionômicos (savanas, florestas, campos e matas de galeria). A propósito, uma 

notável diversidade florística ocorre, precisamente, nas áreas savânicas e campestres – ou seja, não 

florestais – do Cerrado (Goodland & Ferri 1979, Rizzini 1997), e a riqueza biológica presente nessas áreas 

contribui para que o bioma seja considerado um hotspot (região prioritária) para a conservação da 
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biodiversidade. Como explica Walter (2006, p. 35), áreas de campo e de savana podem ser «tão ricas 

quanto as mais ricas florestas tropicais». A concepção e aplicação de quaisquer instrumentos jurídicos 

relativos à vegetação do Cerrado devem levar em conta a riqueza biológica e os aspectos fitofisionômicos 

inerentes a esse grande sistema natural. Com efeito, as formas de vegetação presentes num determinado 

espaço não se encontram ali por acaso. Múltiplos fatores, de diferentes ordens e com diferentes pesos, mas 

todos interdependentes, determinam as características fitofisionômicas e florísticas de um ecossistema. 

Características que devem ser compreendidas e respeitadas pelos órgãos de criação e aplicação da 

legislação ambiental. 

Ademais, é cientificamente incorreto afirmar que não há florestas no bioma Cerrado. Essas 

fisionomias vegetais existem, sim, na região, mas se encontram distribuídas de maneira naturalmente 

esparsa. São os chamados «cerradões», que, em interação com savanas, campos, matas de galeria, veredas 

e outros ecossistemas, constituem o «complexo» vegetacional do Cerrado (Mantovani 2003, p. 390). 

Em síntese, o acórdão correlativo à Apelação Cível nº 1.0000.00.297454-1/000(1) é incompatível 

ante o conhecimento atinente à conservação dos sistemas naturais, ao desconsiderar: (1) o dado ontológico 

de que o Cerrado consiste num grande «mosaico» natural, ao longo do qual se distribuem diversas 

fisionomias vegetais, algumas delas não florestais (áreas de cerrado stricto sensu e de campo, p.ex.); (2) a 

riqueza biológica naturalmente verificada nessas fitofisionomias do bioma, riqueza essa que contribui para 

a inclusão da região na lista dos hotspots (áreas prioritárias) para conservação da diversidade biológica. 

O texto da decisão expressa um entendimento, enfim, carregado de pré-noções e distorções 

cognitivas, pois não atribui o devido valor ao patrimônio florístico do País e desconhece, de modo ainda 

mais perceptível, a importância biológica das fisionomias vegetais do bioma Cerrado, notadamente das 

campestres e savânicas. 

Por derradeiro, é importante referir que as exigências atinentes à RL também se estendem, de 

acordo com o Código Florestal em vigor, às áreas de cerrado stricto sensu, às fisionomias campestres e às 

«outras formas de vegetação nativa»5 existentes no Brasil, de maneira que o acórdão do TJMG, além de 

contrariar as recomendações científicas para conservação do bioma Cerrado, não guarda compatibilidade 

com a legislação ambiental-florestal em vigor. 

1.3.3 – A Insuficiência da APP para a Proteção da Diversidade Arbórea de Três Matas de Galeria 

na Reserva Ecológica do IBGE, Distrito Federal. 

Desajustes entre legislação ambiental-florestal e conservação de determinados ambientes terrestres 

são enfocados em alguns estudos. Metzger (2002, 2010), p.ex., examinou a insuficiência, do ponto de 

                                                           
5 Cf. Código Florestal em vigor: art. 16, III e IV, com redação determinada pela Medida Provisória 2.166-67/2001. 
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vista da Biologia da Conservação, das atuais metragens das áreas de RL. Sparovek et al. (2002) 

concluíram que as Áreas de Preservação Permanente (APP) às margens de cursos d’água deviam ter, no 

mínimo, 52m de largura, e não 30m, para atenuar processos de erosão de solo. Silva Jr. (2001) avaliou os 

padrões de distribuição espacial de árvores em três matas de galeria — Pitoco, Monjolo e Taquara — na 

Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Distrito Federal. As três 

formações vegetais representam comunidades vegetais relevantes para a manutenção da «saúde» (ou 

sanidade) dos ecossistemas locais e para a oferta e qualidade da água na região, mas se encontram 

significativamente ameaçadas pela ação humana. O objetivo geral da avaliação foi verificar a efetividade 

do Código Florestal, notadamente das Áreas de Preservação Permanente (APP), quanto à proteção da 

diversidade arbórea nas três matas de galeria mencionadas. 

As comunidades vegetais de cada sítio investigado foram classificadas como: (1) úmida, (2) 

intermediária ou (3) seca, conforme os diferentes padrões de umidade dos solos. Silva Jr. (2001) 

demonstrou haver uma maior similaridade florística e estrutural entre comunidades sujeitas a condições 

equivalentes de umidade, ainda que localizadas em sítios diversos, do que entre comunidades úmida e seca 

situadas na mesma mata. Notou-se que a similaridade do regime de umidade do solo resulta em 

características semelhantes em termos de composição florística, densidade e área basal. Dessa maneira, as 

comunidades úmidas das três matas apresentam mais semelhanças entre si, mesmo estando localizadas em 

sítios diferentes, do que com as comunidades intermediárias ou secas situadas em suas respectivas áreas. 

Para Silva Jr. (2001), isso significa que o padrão de umidade dos solos — distinto nos diferentes 

ambientes analisados ao longo do gradiente topográfico, desde as margens dos córregos até as bordas com 

o cerrado — é um fator ambiental com grande peso na determinação dos níveis de agrupamento e de 

diversidade arbórea das comunidades analisadas.6 

Ocorre que as comunidades úmidas, justamente as que apresentam maior diversidade florística, 

podem estar relativamente distantes das margens de um curso d’água. Foi o que se verificou no caso do 

córrego Monjolo: as comunidades úmidas de sua mata de galeria podem se estender a uma distância de até 

80m de suas margens. Ou seja, 50m além da área considerada de preservação permanente (cf. art. 2º, a, do 

Código Florestal). Por isso, a APP em questão foi considerada, por Silva Jr. (2001), insuficiente para a 

preservação da diversidade florística da mata de galeria do córrego Monjolo. 

Outro dado relevante é que 16 espécies, dentre as 137 catalogadas no estudo, são encontradas 

exclusivamente nas comunidades intermediárias e secas das matas de galeria dos três córregos estudados, 

comunidades essas que, normalmente, ficam mais afastadas das margens dos cursos d’água. Sendo assim, 

                                                           
6 Henriques (2005) observa que parte das diferenças entre as fitofisionomias do bioma Cerrado pode ser explicada pela 
profundidade e umidade do solo. 
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aquelas 16 espécies têm menores chances de preservação pela legislação florestal, porque dificilmente são 

abrangidas pelos 30m ao longo dos quais se estende a APP. 

De fato, na porção central do Brasil, é comum a presença de córregos estreitos. Ao longo deles, 

não raramente ocorrem variações significativas no lençol, gerando diferentes condições de umidade e, por 

consequência, diferentes níveis de complexidade florística. A importância do estudo de Silva Jr. (2001) é 

demonstrar que APP de 30m, correspondentes a cursos d’água com até 10m de largura, podem ser 

ineficazes para a proteção da diversidade arbórea verificada in situ. Uma constatação que coloca em 

discussão a proporcionalidade das metragens das APP ante a necessidade ontológica de preservação da 

biodiversidade e da circulação hídrica. Com efeito, no caso da área estudada por Silva Jr. (2001), o papel 

primordial de manutenção da biodiversidade e do volume e qualidade da água, necessários para o bem-

estar de uma região de população em crescimento acelerado, pode estar comprometido (Silva Jr. 2001). 

1.3.4 – A Insuficiência da APP para a Proteção da Diversidade Florística num Trecho de Floresta de 

Galeria na APE do Barreiro, Belo Horizonte. 

Meyer et al. (2004) estudaram a composição florística de um trecho de floresta de galeria na Área 

de Proteção Especial (APE) do Barreiro, Parque Estadual do Rola Moça, Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, MG. Os autores notaram que a mata de galeria da APE apresentou diferenças graduais de 

diversidade florística, conforme diferentes distanciamentos entre a comunidade vegetal e o curso d’água. 

Perceberam, todavia, que a faixa territorial contígua ao córrego apresentou, diferentemente do que sucedeu 

no estudo de Silva Jr., o menor índice de diversidade florística. O incremento do número de espécies 

começava a ocorrer a uma distância de 28m da margem do curso d’água, sendo que a 64m e a 82m foram 

verificadas as maiores taxas de complexidade florística. Nas zonas situadas a 46m e a 100m, apuraram-se 

valores intermediários. 

Para os pesquisadores, a maior riqueza de espécies nas áreas mais distantes do córrego se deve, 

em grande medida, à influência que formações vegetais adjacentes exercem sobre as matas de galeria. 

Além disso, observam, diferenciações ambientais ao longo do gradiente hão de ser levadas em 

consideração: quanto mais próxima ao curso d’água uma comunidade vegetal estiver, maior é a 

seletividade natural. O curso d’água existente na APE do Barreiro é estreito, chegando, no máximo, a 10m 

de largura. Conseguintemente, APP relativas às suas margens devem apresentar 30m de extensão (cf. art. 

2º, a, do Código Florestal). Ora, se os maiores índices de complexidade florística da mata de galeria 

analisada por Meyer et al. são verificados a 64m e 82m da margem do córrego, a metragem estabelecida 

pela legislação florestal não é bastante para proteger a diversidade florística in loco. Com 30m de 

extensão, a APP é insuficiente para resguardar as faixas que apresentam diversidade florística mais 

expressiva. Ao final do estudo, os autores sugerem a realização de estudos mais detalhados sobre a 
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funcionalidade de corredores de florestas de galeria mais largos, tendo em vista a conservação da 

diversidade das espécies arbóreas e, consequentemente, da fauna que interage com elas. 

1.3.5 – Síntese: Contradições entre o Conhecimento Científico atinente à Conservação de Sistemas 

Naturais/Cerrado e o Direito Ambiental-Florestal. 

A análise crítica do art. 225, §4º, da Constituição brasileira/1988, do Acórdão 1.0000.00.297454-

1/000(1) e dos estudos de Silva Jr. (2001) e Meyer et al. (2004) demonstra a existência de desajustes entre 

as bases para a conservação de sistemas naturais e preceitos ou aplicações da legislação florestal. Esses 

desajustes são representados na Tabela 1.7. 

Tabela 1.7: Antagonismos entre o conhecimento afeto à conservação de ecossistemas/Cerrado e o Direito Ambiental-
Florestal. 

  
CONHECIMENTO CIENTÍFICO ATINENTE À 

CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS NATURAIS 
X DIREITO AMBIENTAL-FLORESTAL 

Incompatibilidade geral: art. 225, §4º, Constituição brasileira/1988 

O bioma Cerrado é, de acordo com a literatura 
científica nacional e internacional, um hotspot (área 
prioritária, estratégica) para preservação da 
biodiversidade. Trata-se de uma região com alta 
diversidade biológica por m2, mas que se encontra 
seriamente ameaçada pela ação humana. 

X 

A atual redação do art. 225, §4º, da Constituição/1988 
não inclui o Cerrado entre as regiões naturais integrantes 
do «patrimônio nacional», fato que pode ser um reflexo 
do entendimento, carregado de distorções cognitivas, de 
que as formas de vegetação e vida presentes no bioma 
têm menor importância biológica. 

Apelação Cível 1.0000.00.297454-1/000(1), julg. TJMG. 

O bioma Cerrado, um grande «mosaico» natural 
formado por diferentes ecossistemas, apresenta 
fitofisionomias florestais (áreas de cerradão) e não 
florestais (áreas campestres e savânicas). Reconhece-
se que uma notável riqueza biológica se encontra, 
precisamente, nas parcelas não florestais do Cerrado, 
riqueza essa que contribui para que o bioma seja 
considerado um hotspot (região prioritária) para a 
conservação da biodiversidade. 

X 

Cerrados, em sentido estrito, e campos não são formas de 
vegetação nativa dignas de proteção pelo Código 
Florestal em vigor. Especificamente quanto ao Cerrado, 
trata-se de uma «vegetação composta de arbustos 
enfezados, de galhada tortuosa, entre os quais vegetam as 
gramíneas que servem de pasto ao gado». Os campos, 
por sua vez, consistem em extensões de terra, aráveis ou 
aradas, que não possuem vegetação nativa importante. 

Três Matas de Galeria da Reserva Ecológica do IBGE, Distrito Federal. 

O padrão de umidade dos solos, distinto nos diferentes 
ambientes analisados ao longo do gradiente 
topográfico, desde as margens dos córregos até as 
bordas com o cerrado, é um fator ambiental de grande 
peso na determinação dos níveis de agrupamento e de 
diversidade arbórea das comunidades analisadas. As 
comunidades úmidas, justamente as que apresentam 
maiores índices de densidade e heterogeneidade 
florística, podem se estender a uma distância de até 
80m de suas margens. 

X 

O art. 2º, a, item I, do Código Florestal, com redação 
determinada pela Lei nº 7.803/1989, considera de 
preservação permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de 
qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal cuja largura mínima seja de 30m para os 
cursos d’água com menos de 10m de largura. 

Trecho de floresta de galeria na Área de Proteção Especial (APE) do Barreiro, Parque Estadual do Rola Moça, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O incremento do número de espécies num trecho da 
mata de galeria começa a ocorrer a uma distância de 
28m da margem do curso d’água, sendo que a 64m e a 
82m foram verificadas as maiores taxas de 
complexidade e diversidade florística. 

X 

O art. 2º, a, item I, do Código Florestal, com redação 
determinada pela Lei nº 7.803/1989, considera de 
preservação permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de 
qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal cuja largura mínima seja de 30m para os 
cursos d’água com menos de 10m de largura. 
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1.4 – CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS. 

A degradação, a fragmentação e a descaracterização da cobertura vegetal que reveste os sistemas 

geoambientais do Brasil têm suas raízes no período colonial. Não raramente, a lógica subjacente a essa 

forma de ocupação atualiza-se em práticas sociais e institucionais. A paisagem tropical continua sendo 

vista, na contemporaneidade, como «embaraço» ao livre desenvolvimento das forças produtivas, e atores 

governamentais e econômicos brasileiros ainda se veem frente ao «velho dilema» de que, para aproveitar 

economicamente o espaço, é necessário sacrificar o seu revestimento floral (Ab’Sáber 2003). 

Como idée-force, a noção de desenvolvimento sustentável se opõe teoricamente a esses processos 

de dilapidação de recursos naturais. Contudo, não há consenso a respeito de sua operacionalização. 

Embora traga consigo grande potencial de transformação da realidade, ela ainda carece de significado 

tangível, pouco se contrapondo, na prática, à pilhagem de bens naturais no Brasil. 

Não obstante, ao menos no que toca à conservação dos sistemas naturais (ecossistemas, bacias 

hidrográficas, biomas, entre outros), estudiosos acordam que a sustentabilidade há de assentar-se em bases 

científicas, vale dizer, em informações e recomendações das Ciências da Conservação da Natureza 

(Ecologia, Geologia Ambiental, Biologia da Conservação, etc.). A utilização não predatória dos ambientes 

terrestres exige o (re)conhecimento das «limitações de uso específicas de cada tipo de espaço e paisagem» 

(Ab’Sáber 2003, p. 10). 

Em sentido oposto ao dessa assertiva, os processos de criação e aplicação da legislação ambiental 

brasileira não têm levado em consideração, em muitos casos, os saberes científicos dedicados à 

conservação dos sistemas naturais. Fatores inerentes à construção do conhecimento técnico-científico em 

geral têm afastado a reflexão e a prática jurídica da compreensão dos aspectos ontológicos a serem 

observados para a conservação desses sistemas. Consoante Floriani (2006, p. 68), persiste nas ciências, de 

um modo geral, «a disjunção entre os múltiplos conhecimentos disciplinares, que são representados cada 

vez mais através de requerimentos especializados, dispostos em sistemas de conhecimento 

institucionalizados, independentemente dos fins a que se prestam». 

Em 1965, em obra considerada de referência para a compreensão da crise socioambiental 

contemporânea, o proeminente filósofo Seyyed Hossein Nasr, ao afirmar a importância de uma «ciência 

total», de uma sapientia capaz de colocar diferentes ciências em seus devidos lugares na arquitetura do 

conhecimento, empregou a expressão «diferentes quadros e visões de mundo» (Nasr 1982). Palavras que 

inspiraram a concepção e elaboração do presente capítulo, que enfoca os desencontros entre diferentes 

áreas do saber. De um lado, proposições da Ecologia, da Geologia Ambiental, da Fitogeografia e de outras 

ciências, tendo como objetivo a conservação dos sistemas naturais. De outro, diferentes manifestações 

concretas do Direito Ambiental (legislação, sua aplicação jurisdicional, administrativa, etc.), que não 
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raramente se contrapõem àquelas proposições e se incompatibilizam com a salvaguarda da «saúde» dos 

ambientes terrestres. Como superar esse impasse? Como o Direito Ambiental poderá proteger os sistemas 

naturais respeitando (em compatibilidade com) a ontologia (modo de ser) desses sistemas? 

Compreende-se que, no que diz respeito à elaboração, interpretação e operacionalização de 

normas jurídicas sobre sistemas naturais e organismos vivos associados, incluindo o bioma Cerrado, com 

seus diferentes tipos de ecossistemas e fisionomias vegetais, o Direito precisa ultrapassar as fronteiras da 

lógica científica dominante — mecanicista, instrumental e fragmentária (Santos 2000, Capra 2002) — e 

migrar para outro patamar epistemológico, o da interdisciplinaridade. Em termos práticos, significa dizer 

que as proposições técnico-científicas e os saberes experienciais (tradicionais) afetos à conservação de 

sistemas naturais precisam ser integrados aos processos de criação e aplicação de políticas públicas e 

instrumentos legais destinados à conservação desses sistemas. 

Nesse caminhar, cabe aos órgãos criadores e aplicadores da legislação ambiental restabelecer os 

elos de solidariedade com as Ciências da Conservação da Natureza. Na obra de Trindade (2008), afirma-se 

a relevância da criação de um espaço crítico interdisciplinar, assente na interação do Direito com as 

demais áreas do conhecimento e no qual seja possível questionar os pressupostos, fundamentos, a 

legitimidade, o funcionamento e a efetividade dos institutos jurídicos convencionais. Esse espaço será o 

locus apropriado, ademais, para o enfrentamento de questões éticas, ambientais, sociológicas, etc. «cujas 

respostas não se encontram nos manuais e muito menos nos códigos» (Fernandes et al. 2009, p. 6). 

Em termos epistemológicos, trata-se de traduzir para a dimensão concreta uma visão segundo a 

qual os sistemas naturais participam de dimensões da realidade estruturalmente anteriores à juridicidade, 

motivo por que a legislação ambiental deve estar alinhada com a ontologia (modo de ser próprio) desses 

sistemas (cf. Capítulo 2). De levar a efeito uma abordagem atenta às relações de interdependência entre 

fenômenos e objetos; relações que as disciplinas acadêmicas não podem isolar ou desprezar. De 

«subverter totalmente», nas palavras de Miaille (1989, p. 62), «a perspectiva idealista e fraccionada do 

saber que domina actualmente». Nesse sentido, Floriani (2006, p. 72/77) argumenta que: 

[...] advogar o princípio da interdisciplinaridade na ciência é algo específico às distintas 
disciplinas científicas que abordam objetos complexos do conhecimento, pela 
impossibilidade de cada uma das disciplinas em presença fornecerem respostas 
plausíveis e cabais sobre um determinado tema de fronteira. [...] 

Os problemas das sociedades contemporâneas e das suas interfaces com as dinâmicas 
ecossistêmicas podem ser mais bem captados, estudados e explicados se os diversos e 
diferentes conhecimentos se confrontarem com novos objetos complexos, vistos e 
visitados por olhares distintos e complementares, acompanhados por novos 
procedimentos metodológicos. Dessa forma, novas ‹epistemes› são necessárias, apoiadas 
no seguinte enunciado: «ao real complexo deve corresponder um pensamento complexo 
do real». 
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Fala-se, enfim, de uma utopia: melhorar equitativamente as condições de vida no planeta a partir 

de uma visão abrangente da realidade. Nesse caminhar, Leff (2002, p. 78) refere que o ambiente é «esse 

vazio onde se aninha o desejo de saber gerando uma tendência interminável para a completude das 

ciências, o equilíbrio ecológico e a justiça social». Nas palavras de tal autor (Leff 2005, p.18): 

El ambiente emerge en el discurso político y científico de nuestro tiempo como un 
concepto que resignifica nuestra concepción del mundo, del desarollo, de la relación de 
la sociedad con la naturaleza. Lo ambiental es el adjetivo que todo lo penetra 
transformando su ser; es una visión holística que busca reintegrar las partes de una 
realidad compleja; es el campo del saber que vendría a completar las formaciones 
centradas de los paradigmas científicos de la modernidad. Así, uma serie de disciplinas 
científicas, de prácticas profesionales y de acciones sociales se han venido 
«ambientalizando».7 

Nesse contexto, importa ao cientista do Direito, especialmente àquele que se dedica ao Direito 

Ambiental, manter vivo um anseio. «Anseio», como diz a letra da canção do grupo português Madredeus, 

«pela visão total da nossa idade». Anseio de quem, a vaguear entre «ilusões seguras sobre a verdade», 

levado «entre versões contrárias da realidade», busca uma «razão no meio da confusão» (Magalhães 

2001). 

1.5 – NOTAS CONCLUSIVAS PARCIAIS – PARTE I. 

A utilização não predatória dos ambientes terrestres exige o (re)conhecimento das «limitações de 

uso específicas de cada tipo de espaço e paisagem» (Ab’Sáber 2003, p. 10).8 Contudo, os processos de 

criação e aplicação da legislação ambiental não têm levado em consideração, em muitos casos, o acervo de 

saberes dedicados à conservação dos domínios naturais brasileiros. Fatores inerentes à construção do 

conhecimento técnico-científico em geral têm vindo a afastar a reflexão e a prática jurídica da 

compreensão dos aspectos ontológicos a serem observados para a conservação dos sistemas naturais. 

Como forma de superar essa situação-problema, compreende-se que as proposições técnico-

científicas afetas à conservação de sistemas naturais – notadamente as relativas às diversidades biológica, 

florística e fitofisionômica do bioma Cerrado, abordadas neste Capítulo – precisam ser integradas aos 

processos de criação e aplicação de instrumentos legais e políticas públicas destinadas à conservação 

desses sistemas. Trata-se, portanto, de buscar o restabelecimento das relações de solidariedade entre as 

Ciências da Conservação da Natureza e o Direito, de maneira que a legislação ambiental e sua aplicação 

possam estar alinhadas com as leis (ontológicas) sob as quais os sistemas naturais funcionam. 

                                                           
7 «O ambiente emerge no discurso político e científico de nosso tempo como um conceito que confere novo significado a nossa 
concepção do mundo, do desenvolvimento, da relação da sociedade com a natureza. O ambiental é o adjetivo que permeia o todo 
transformando o seu ser; é uma visão holística que busca reintegrar as partes de uma realidade complexa; é o campo do saber que 
complementa as formas centradas dos paradigmas científicos da modernidade. Assim, uma série de disciplinas científicas, de 
práticas profissionais e de ações sociais vem se ‹ambientalizando›». 
8 A propósito, ver os trabalhos associados ao tema das novas formas de «Desenho de Uso Optimal do Território de Bacias 
Hidrográficas e de Propriedades Ruais» (DUOT), desenvolvidos por Martins Jr. et al. (2006), Martins Jr. (2008), Martins Jr. & 
Ferreira (2008), Martins Jr. et al. (2008) e Martins Jr. (2010). 
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CAPÍTULO 2 

FORMA DE ABORDAGEM DA SITUAÇÃO-PROBLEMA, MARCOS 

TEÓRICOS DE ANÁLISE E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

«Omnis natura Deo lognitus»9 (Hugo de São Victor10 apud Nasr 1982). 

2.1 – INTRODUÇÃO. 

 Conforme o capítulo anterior, a construção da legislação ambiental-florestal, fator importante para 

a conservação dos sistemas ambientais, é um processo sociojurídico que pode ter em conta, em menor ou 

maior grau, as leis naturais sob as quais esses sistemas funcionam, i.e., o modo de ser próprio desses 

sistemas. As normas jurídico-ambientais (leis, decretos, etc.) ou a sua aplicação não condizem, em alguns 

casos, com a necessidade de proteção, conservação e/ou recuperação dos diversos tipos de ambientes 

naturais. 

Seguindo essa linha de pesquisa, a presente dissertação tem como objetivo investigar em que 

medida a atual legislação florestal brasileira possibilita (é compatível com) a conservação da 

«continuidade floral» no Cerrado, entendida como uma condição natural a ser mantida para a permanência 

do bioma ao longo do tempo, assim como das inter-relações entre cobertura vegetal, solos, formas de solo 

e rochas ali verificadas. Compõem o contexto geológico-ambiental de análise: (1) a sub-bacia hidrográfica 

do ribeirão Entre-Ribeiros, bacia do rio Paracatu e (2) uma área de recarga da referida sub-bacia, numa 

zona de interseção com as sub-bacias do rio Preto, do rio Escurinho e do rio São Marcos, esse pertencente 

à bacia do rio Paranaíba. Ambas são representativas de processos socioeconômicos e socioambientais em 

curso no Cerrado.  

O tema central – a conservação da continuidade floral no bioma Cerrado e suas relações com a 

legislação ambiental-florestal brasileira – permite uma abordagem interdisciplinar, envolvendo 

conhecimentos da Geologia Ambiental e ciências afins (Ecologia, Fitogeografia, Biologia da 

Conservação, etc.) e a Ciência Jurídica. Busca-se, enfim, um diálogo entre essas áreas do saber, tendo em 

vista um conhecimento ampliado do objeto de estudo, e não restrito à análise de uma ciência. 

 

 

                                                           
9 «A natureza toda fala de Deus». 
10 Hugo de São Victor, Eruditio Didascalica, 6.5, p. 176, 1. 805. 
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2.2 – O PENSAMENTO TEÓRICO DE HERMAN DOOYEWEERD COMO FUNDAMENTO 

PARA INVESTIGAÇÕES INTERDISCIPLINARES. 

2.2.1 – A Realidade Vista à Luz da Teoria dos Aspectos Modais. 

Ao interpretar assertiva de Bachelard, de que o objeto designa o método muito mais que o sujeito 

cognoscente, Porto-Gonçalves (2010) pondera que: «é preciso que estejamos atentos ao objeto, abertos e 

flexíveis, para adequarmos o método de investigação às suas particularidades». Investigações científicas 

disciplinares, i.e., conduzidas no âmbito teórico e metodológico de apenas uma ciência, podem contribuir, 

sem dúvida, para o conhecimento de vários elementos da realidade. Todavia, ao insistir no 

aprofundamento da cognição de um objeto em si, uma área específica do saber, isolada das demais, não 

raramente acaba desconsiderando as relações que esse objeto mantém com outros elementos da realidade 

(Santos 2000, 2001) e, do mesmo modo, negligencia os diferentes significados que ele pode assumir 

conforme o ângulo de visão das diferentes ciências. Particularmente quanto aos ambientes naturais, tem-se 

notado que tais investigações produzem uma visão somente parcial – ou, dita de outro modo, fragmentada 

– de tais ambientes. 

O predomínio dessa abordagem cognitiva reducionista incomodou Herman Dooyeweerd (1894-

1977).11 No final da década de 1950, ao aprofundar seus estudos na área da Epistemologia, i.e., sobre a 

construção do conhecimento, esse filósofo e jurista holandês, que integrou a chamada «Escola da Ideia 

Cosmonômica» (Das Wijsbegeert das Wetsidee), passou a advertir que o isolamento de um objeto de 

estudo, para fins de sua análise científica, não significaria, de modo algum, a eliminação real das relações 

complexas que ele mantém com os demais aspectos da realidade. Os objetos e aspectos da realidade que 

uma ciência recorta metodologicamente, para submetê-los à cognição, não existem em si, mas em relação 

uns com os outros. 

Derivou dessa descrição estrutural da realidade a Teoria dos Aspectos Modais.12 Conforme essa 

teoria, a realidade – ontologicamente indivisível – apresenta vários aspectos modais ou modalidades, os 

quais devem ser entendidos como «modos próprios de ser e/ou de estar em relação a algum outro aspecto 

dessa mesma realidade» (Martins Jr. 2000). Todos os aspectos são inter-relacionados (Basden 1998). Para 

Dooyeweerd, a estrutura da realidade deve ser descrita como «um todo, através de uma escala de 

                                                           
11 Dooyeweerd observou que abordagens reducionistas consistem numa «deificação parcial da realidade», sendo, por isso, 
«formas defectivas de religião», ou, talvez mais precisamente, de idolatria (Carvalho 2010, p. 34). Referindo-se, em segundo 
plano, a questões ambientais, Basden (1998, p. 12), estudioso da obra dooyeweerdiana, afirma que muitos reducionismos «têm 
sido reconhecidos amplamente. A investigação científica tem sido reduzida ao materialismo e ao racionalismo, enquanto a ação 
tem sido frequentemente reduzida a questões técnicas ou financeiras». Sobre as manifestações de tal reducionismo no campo do 
pensamento econômico tradicional, ver o estudo de Cechin & Veiga (2010), a propósito da obra de Georgescu-Roegen. 
12 Basden (1998) apresenta um resumo das ideias-chave de Dooyeweerd e refere que, depois de estudá-las por mais de dez anos, 
parece-lhe pertinente aplicá-las à análise de problemas de sustentabilidade ambiental. 
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modalidades, hierarquicamente organizadas, mas interdependentes» (Carvalho 2010, p. 35).13 Sendo 

assim, determinado objeto ou fenômeno pode ser metodologicamente isolado dos demais por uma ciência, 

a Ecologia, p.ex., que se proponha a conhecê-lo, mas a visão resultante desse processo analítico será 

sempre incompleta, por «vendar os olhos» para as inter-relações que o objeto ou fenômeno em questão 

mantém com outros elementos e aspectos da realidade. Nesse contexto, investigações interdisciplinares 

podem contribuir para o avanço da ciência por envolverem duas ou mais áreas do saber na construção de 

um conhecimento mais amplo, ou menos reducionista, da problemática em estudo. A Teoria dos Aspectos 

Modais vem a calhar como sustentação teórica dessa abordagem metodológica. Com efeito, essa teoria 

apresenta uma visão sistêmica dos diversos aspectos que compõem a estrutura da realidade, sendo assim 

propícia à compreensão dos complexos e inter-relacionados problemas atinentes à sustentabilidade 

ambiental (Basden 1998, Martins Jr. 2000). 

A escala de aspectos modais apresentada por Dooyeweerd resultou de seu esforço em identificar o 

modo específico de ser de cada um deles em suas relações com os demais aspectos da realidade. 

Denomina-se aspecto modal (ou modalidade cósmica), então: 

aquele ou aqueles/s aspectos que se permite/m circunscrever/em como um sub-conjunto 
de coisas e de relações que guardam coerência própria, unidade e que são perceptíveis de 
modo distinto de outra modalidade, embora sendo totalmente inter-relacionadas. Uma 
modalidade cósmica, ou aspecto modal, é um conjunto de coisas e de relações 
características, determinadas por leis próprias, por relações próprias, por características 
que lhe são únicas e irredutíveis a qualquer outra modalidade (Martins Jr. 2000). 

Conforme essa teoria, existem fundamentalmente dois lados na realidade: (1) o Lado de Lei; (2) o 

Lado de Entidade. O segundo diz respeito às coisas em si (plantas, animais, objetos em geral, pessoas, 

uma sinfonia, etc.), ao passo que o primeiro diz respeito às modalidades (ou aspectos modais) em que as 

entidades operam ou funcionam. Para Dooyeweerd (2010, p. 54), esses aspectos: 

[...] não se referem, como tais, a um concreto que, i.e., a coisas ou eventos concretos, 
mas apenas a um como, i.e., o modo particular e fundamental, ou a maneira pela qual os 
experimentamos. Portanto, falamos dos aspectos modais de uma experiência para 
sublinhar que eles são apenas modos fundamentais da experiência. 

À sua época, Dooyeweerd (1958) identificou quinze diferentes aspectos ou modos de ser da 

realidade, cada um regido por leis próprias. São eles: (1) numérico; (2) espacial; (3) cinemático ou do 

movimento extensivo; (4) energético (referente às relações físico-químicas da realidade); (5) biótico ou da 

vida orgânica; (6) psicossensível; (7) lógico-analítico; (8) histórico ou formativo; (9) linguístico; (10) 

social; (11) econômico; (12) estético; (13) jurídico; (14) moral; (15) pístico (relativo à fé). 

                                                           
13 Metaforicamente, estabelece-se uma relação com o fenômeno da difração da luz por um prisma: a luz difratada seria a realidade 
– una; as modalidades, as diversas cores do espectro. 
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Sistemas, coisas e entidades funcionam de maneiras distintas nas diferentes modalidades. Os 

sistemas geoambientais e/ou os elementos que os compõem (solo, águas, plantas, etc.), p.ex., funcionam 

como sujeitos em algumas modalidades. As plantas funcionam como sujeitos nas modalidades física e 

biótica, mas apenas como objetos nas modalidades econômica e jurídica. Os dois lados fundamentais da 

realidade, o Lado de Entidade e o Lado de Lei, podem ser vistos como ortogonais, pois «uma única 

entidade cruza várias modalidades, e uma única modalidade cruza várias entidades» (Basden 1998, p. 2). 

A esse respeito, o seguinte esquema de Martins Jr. (2002) é elucidativo: 

 

Figura 2.1: Representação tri-axial das relações ortogonais entre sujeitos, leis e aspectos modais. Esses aspectos estão 
enumerados em sequência de complexidade crescente – da modalidade numérica à pística (Fonte: Martins Jr. 2000). 

 Para Dooyeweerd (1958), as leis de cada modalidade não provêm das entidades que a constituem; 

elas são dadas, devendo ser descobertas pela atividade cognitiva. Nesse sentido, leis e normas são «algo 

que habilita e orienta a ação» (Basden 1998, p. 3). A própria vida (existência) consiste, assim, na 

realização dessas leis e normas, muito embora não se tenha conhecimento pleno e abrangente de todas 

elas. Leis e normas não são, dessa perspectiva, constrangimentos ao homem, mas orientações às suas mais 

diversas ações, inclusive no que diz respeito à utilização dos recursos naturais. 

Cada modalidade é regida por seu próprio conjunto de leis, i.e., apresenta a sua própria ordem 

ontológica. Como explica Basden (1998), as leis das quinze modalidades: 

[...] são irredutíveis umas às outras. Isto é, o núcleo e as leis de uma modalidade não 
podem ser completamente explicados em termos daqueles de outras modalidades [...]. 
Dooyeweerd chama isso de ‹soberania de esfera›. As leis de uma modalidade não são 
propriedades emergentes, e em particular não são ‹socialmente construídas› (embora o 
conhecimento dessas leis o possa ser. (Basden 1998, p. 5). 
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Essa abordagem teórica da realidade desloca o enfoque científico das entidades ou coisas em si 

para as leis que as regem, pois é o Lado de Lei «que expressa o significado fundamental, e é o Lado de Lei 

que habilita as entidades a ‹existir›» (Basden 1998, p. 2). 

Tem-se, aqui, uma proposição importante no que diz respeito à avaliação geológico-ambiental do 

tratamento que a legislação florestal confere aos sistemas naturais em geral. Numa situação ideal, essa 

legislação não deve derivar simplesmente da vontade coletiva, não raramente submetida à interferência de 

forças econômicas e de fatores políticos contingentes. As normas jurídico-ambientais devem ser 

compatíveis – ou seja, não antagônicas – com as leis sob as quais os sistemas naturais funcionam. Basden 

(1998, p. 5), explicitando o pensamento teórico de Dooyeweerd, observa que existe uma ordem definida 

entre os aspectos modais, de maneira que: 

As leis dos aspectos mais posteriores [o Direito e sua expressão legislativa] dependem de 
e fazem uso das leis dos aspectos anteriores [espacial, cinemático, físico-químico, 
biótico, etc]. Por exemplo, leis físicas exigem e pressupõem leis espaciais. Leis bióticas 
pressupõem as leis físicas. E assim por diante. 

Em consonância com essa visão da realidade, os processos de elaboração e de aplicação das 

normas jurídicas atinentes aos sistemas geoambientais «dependem» e devem «fazer uso» das leis em que 

tais sistemas operam. Essa noção será explorada subsequentemente. 

2.2.2 – Sistema Geoambiental, Espaço Euclidiano, Espaço Topológico e Teoria dos Aspectos 

Ambientais: Bases Conceituais para uma Análise da Legislação Ambiental-Florestal. 

Os aspectos modais (2) espacial, (3) cinemático (movimento extensivo), (4) físico-químico 

(energético) e (5) biótico (vida orgânica) têm maior relevância na presente análise, uma vez que os 

sistemas geoambientais funcionam na interação entre eles. 

A modalidade jurídica concerne à regulação coercitiva das relações e práticas sociais, regulação 

essa abrange o modo pelo qual indivíduos e grupos se apropriam e fazem uso dos recursos naturais e 

ocupam um determinado território. 

A modalidade espacial concerne à ideia de extensão contínua que serve de base para os diversos 

fenômenos da vida. A modalidade cinemática diz respeito à possibilidade real de movimento. A 

modalidade física manifesta-se nas diversas formas de matéria. A modalidade biótica, por sua vez, está 

associada aos fenômenos, funções, estruturas e organismos biológicos que, por essa condição, não podem 

ser compreendidos nas modalidades anteriores. Como explica Martins Jr. (2000): 

os processos vitais ganharam ao longo do tempo geológico sua total soberania, 
modificando de tal forma o sistema planetário que desde os tempos Arqueanos até o 
Recente vive-se neste planeta em condições longe do equilíbrio, condições essas que não 
são próprias ao que é unicamente específico à modalidade física. A diferença da 
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atmosfera terrestre em relação à dos outros planetas do sistema solar evidencia a 
condição longe do equilíbrio, sua composição química e a presença de oxigênio livre. 

Na interface dessas quatro modalidades fala-se em sistema geoambiental como um sistema 

complexo que, em estado de maturidade, passou por um processo evolutivo e de organização próprios, no 

qual aspectos inorgânicos (referentes à modalidade físico-química), orgânicos e ambientais (relativos à 

modalidade biótica) mantêm interações e relações de coevolução. Por se tratar de um sistema complexo, 

em que se verificam interações entre os diversos componentes (solo, espécies de flora e fauna, clima, etc.), 

um sistema geoambiental se caracteriza como um espaço topológico.14 A noção de espaço topológico 

evoca, precisamente, uma visão sistêmica do ambiente, i.e., atenta às complexas relações 

fitossociológicas, fitogeoquímicas, geoecológicas, coevolutivas, etc. que os diversos elementos orgânicos 

e inorgânicos mantêm uns com os outros. Não se trata, portanto, de um espaço euclidiano – no qual não 

são investigadas as inter-relações específicas que os componentes ambientais mantêm. As noções de 

espaço topológico e espaço euclidiano serão relevantes para a avaliação geológico-ambiental da legislação 

florestal brasileira (cf. Capítulo 5). 

Em interação, as leis e os atributos inerentes às modalidades espacial, físico-química, cinemática e 

biótica determinam o modo de ser próprio dos sistemas geoambientais, com o qual a legislação ambiental-

florestal deve estar alinhada (Dooyeweerd 1958, 2010). Do contrário, ela será considerada incompatível 

com a conservação dos sistemas em questão. 

Esses sistemas e os diversos elementos que os compõem (rochas, solos, plantas, animais, etc.), 

embora não sejam vistos como sujeitos no aspecto modal jurídico, são sujeitos em outros aspectos modais, 

i.e., submetem-se às leis desses aspectos, ao mesmo tempo em que funcionam conforme essas leis. As 

atividades humanas devem considerar esse dado da realidade; do contrário, serão incompatíveis com as 

leis em que os sistemas geoambientais funcionam e, consequentemente, causadores de degradação 

ambiental. 

Dessa perspectiva, processos de degradação ambiental são considerados como tais por 

contrariarem, em primeiro plano, as leis naturais (ontológicas) sob as quais um geossistema funciona, e 

não por deixarem de observar, num segundo momento, a legislação ambiental. Danos ambientais 

decorrem, portanto, da incompatibilidade entre uma conduta humana, consciente ou não, e as leis modais 

que determinam a organização e possibilitam o funcionamento natural dos sistemas geoambientais. A 

análise do problema da degradação ambiental antecede, portanto, o aspecto modal jurídico.15 

                                                           
14 A noção de espaço topológico possibilita a articulação de conceitos como: complexidade, convergência, interdependência, 
conexidade e continuidade, todos eles de grande relevância para a análise e adequada compreensão de sistemas naturais. 
15 A propósito, em termos cognitivos, vale mencionar a ponderação de Ferreira (2007) de que: «é inútil buscar significado de 
expressões [previstas em textos normativos] como processos ecológicos essenciais e manejo ecológico nas ciências jurídicas, pois 
esses são conceitos pré-jurídicos estabelecidos pelas ciências da natureza». 
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Compreende-se que essa visão coloca os problemas da degradação e da descaracterização de ambientes 

naturais «no seu devido lugar» no esquema total do conhecimento (Nasr 1982), não os reduzindo a uma 

questão meramente de respeito ao direito, i.e., de conformidade ou não entre uma conduta humana e a 

norma jurídico-ambiental que a regula. 

À obviedade, a adoção do pensamento teórico de Herman Dooyeweerd em análises envolvendo o 

Direito e as Ciências Naturais (Geologia Ambiental, Ecologia, Sociologia Ambiental, etc.) irá demandar 

uma releitura dos princípios e técnicas convencionais de interpretação de fatos e normas. Tem-se em 

vista, nessa linha de raciocínio, a construção de uma hermenêutica jurídica coerente com a complexidade, 

interdependência e ontologia (modo de ser próprio) dos aspectos modais. Em adição, a visão 

dooyeweerdiana consiste num marco teórico adequado para abordagens interdisciplinares de problemas 

ambientais, ao considerar as condições fundamentais sob as quais os diferentes aspectos da realidade 

interagem uns com os outros. 

2.2.3 – Interdependência dos Aspectos Modais, Legislação Ambiental-Florestal e Justiça ante a 

Ontologia da Realidade. 

Os aspectos modais lógico-analítico e jurídico são relevantes para a compreensão dos processos 

de elaboração e aplicação da legislação florestal. O primeiro é regido pelas leis da lógica e abarca as 

funções cognitivas do ser humano. Para Dooyeweerd (1958), a análise é um processo que ocorre 

frequentemente em oposição à condição una da realidade. Isso porque, como explica Martins Jr. (2000), 

ela consiste num: 

modo de dividir logicamente a realidade para compreendê-la, apreendê-la e interpretá-la. 
Análises podem ser feitas de um modo coerente com o real, mas trazem sempre em si o 
alto risco de serem antinômicas com o mundo real, i.e., falseadoras da realidade, em 
particular se quiser-se o pensamento teórico como algo autônomo. A análise não conduz 
necessariamente a uma visão falsa da realidade, mas será sempre uma visão incompleta. 

Interessa considerar a modalidade lógico-analítica porque os processos de criação e aplicação da 

legislação florestal pressupõem uma análise prévia da realidade, cuja coerência e compatibilidade com as 

leis naturais que regem os sistemas geoambientais podem apresentar graus distintos. A modalidade 

analítica é importante, assim, para compreender a possibilidade de incompatibilidades entre normas 

jurídico-ambientais – resultantes de tal atividade analítica – e a conservação de sistemas naturais. 

Com base em Dooyeweerd (1958, 2010), uma instituição que tem como objetivo disciplinar o uso 

dos sistemas geoambientais – como é precisamente o caso da legislação florestal – deve, necessariamente, 

assegurar o funcionamento das leis modais que «guiam» (leading) esses sistemas. Dessa perspectiva 

teórica, o conceito de «direitos» equivale à ideia de respeito à soberania própria de cada aspecto modal da 

realidade, e a soberania em um aspecto modal consistiria no direito de uma entidade se desenvolver, no 
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aspecto em questão, conforme seu próprio modo. A propósito dessa questão, Basden (1998 p. 9-10) 

comenta que: 

Um importante caminho no qual uma cultura (ou um gerente de alguma coisa ou até 
cada um de nós) atua contrariamente a um aspecto é ignorando o aspecto inteiro – 
simplesmente omitindo-o. Seja não compreendendo sua importância, ou semi-
deliberadamente negando sua importância («Oh, isso é para pés-de-chinelo!»), ou 
elevando um outro aspecto. O aspecto ignorado continua valendo, porém, e problemas 
eventualmente emergem da sua omissão. [...] se qualquer modalidade é ignorada durante 
qualquer funcionamento (por exemplo, o desenvolvimento e uso de um sistema; como o 
planejamento de uso da terra e a subsequente ocupação), então a sustentabilidade e 
sucesso do sistema será arriscada, seja porque o projeto é arquivado antes do que deveria 
ou porque ele conduz a efeitos danosos imprevistos. 

Afirma-se, portanto, que as leis em que funcionam os sistemas geoambientais e os diferentes 

elementos que os constituem (solos, plantas, recursos hídricos, etc.) devem ser determinantes quando da 

criação ou da aplicação concreta da legislação ambiental, assim como na elaboração e na execução de 

quaisquer projetos capazes de intervir no funcionamento dos sistemas em questão. 

Nessa linha de pensamento, cabe ao Estado garantir a justiça social, ecológica, etc., mas sem 

interferir no modo de funcionamento próprio de cada aspecto modal da realidade (Carvalho 2010). A 

principal tarefa do Estado, na busca pela justiça, é reconhecer a base ontológica de todo direito. «O 

conteúdo positivo, substancial, para a realização da justiça social só é recebido a partir do reconhecimento 

dos limites ontológicos da tarefa jurídica e da submissão às deliberações das outras esferas de soberania» 

(Carvalho 2010, p. 45). Desse ponto de vista, não será considerada justa a atividade estatal normativa 

antagônica às leis ontológicas dos sistemas geoambientais. Conforme Carvalho (2010, p. 41): 

Embora os elementos morais, políticos e culturais tenham importante papel na 
positivação das normas e na constituição histórica das esferas de soberania, há um 
fundamento ontológico que guia este processo. A teoria das esferas de soberania é uma 
declaração sobre como as coisas realmente são, revelando a estrutura do cosmo e da 
sociedade. 

Portanto, a ideia de justiça para Dooyeweerd tem bases ontológicas, podendo-se falar de uma 

«cosmonomia», i.e., de uma ordem ontológica de justiça – a qual vai sendo progressivamente descoberta 

pela razão. O sucesso ou fracasso da existência humana, individual ou coletivamente considerada, 

depende do reconhecimento e do respeito a essa ordem. Ao comentar esse traço do pensamento 

dooyeweerdiano, Basden (1998, p. 9-13) refere que: 

Todo funcionamento humano (e o de todas as coisas) é guiado por leis aspectuais, 
algumas das quais são normativas. Isso significa que nós temos liberdade para contrariá-
las, mas nunca para pô-las de lado. Todo o nosso funcionamento tem seus resultados. A 
proposta de Dooyeweerd, baseada na valorização do Lado de Lei, é que se nosso 
funcionamento é alinhado com as leis aspectuais, o resultado será uma vida saudável, 
rica, sustentável, mas se nós formos contrários às leis aspectuais, nossas vidas serão 
doentes e insustentáveis [...]. Nós ficamos preocupados com a sustentabilidade cada vez 
que se torna claro que ela está ameaçada. Trabalhando há mais de cinquenta anos, 
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Dooyeweerd não usou aquele termo, mas se referiu à ‹saúde›[16] ou bom funcionamento 
de um sistema e deu a isto um significado de longo prazo. Sua reivindicação é que tal 
‹saúde› ou sustentabilidade só pode ser alcançada se nós compreendermos a natureza e, 
ele diria, o significado das leis que governam a nós e a toda a realidade externa. 

 

A ênfase na ontologia (modo de ser) dos sistemas naturais como critério para os processos de 

criação, interpretação, aplicação e revisão da legislação ambiental-florestal não deriva da concepção 

filosófica e epistêmica, de supervalorização das Ciências Naturais, que preponderou no pensamento 

ocidental a partir do final do século XVIII (Porto-Gonçalves 2010). Não se considera que o 

funcionamento dos sistemas naturais deva consistir numa espécie de modelo ou ideal para todos os setores 

do ordenamento jurídico. Tal linha de pensamento equivaleria a reduzir o aspecto jurídico aos aspectos 

físico e biótico («fisicalismo», «biologismo»). Trata-se, sim, de ter o modo de ser dos geossistemas em 

primeiro plano como forma de conferir realizabilidade à sua proteção pela legislação ambiental-florestal.  

2.3 – TERRITORIALIDADE DE ANÁLISE. 

2.3.1 – Bacia Hidrográfica: Definição e Aspectos Ambientais. 

A bacia hidrográfica consiste na área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus 

atributos, sendo limitada pelos divisores de água (Botelho 1999). Os divisores de água são as porções mais 

elevadas do relevo, podendo ser regiões serranas, colinas ou simples morros, que atuam como zonas 

dispersoras da água de chuva, No interior de uma bacia existem divisores de água internos e que 

delimitam as sub-bacias existentes. Para Karmann (2000), bacia hidrográfica é «uma área de captação da 

água de precipitação, demarcada por divisores topográficos, onde toda água captada converge para um 

único ponde de saída, o exutório». Entre os divisores de água, situam-se as áreas de captação nas quais as 

águas de chuva convergem em seu interior pela superfície e pelo subsolo das encostas das sub-bacias em 

direção aos canais fluviais localizados nas áreas mais baixas do relevo. O conjunto desses canais fluviais, 

divididos e ordenados em rio principal, afluentes e subafluentes, forma a rede de drenagem. À medida que 

avançam em seu percurso, os córregos, ribeirões e rios menores levam seus volumes de recursos hídricos 

para o rio principal, que aumenta de volume, aprofundando e alargando sua calha. 

Quando a água pluvial alcança a superfície de uma determinada bacia hidrográfica, ela, guiada 

pela força da gravidade, pode infiltrar-se no solo e preencher-lhe os poros, deslocando-se lentamente até a 

máxima profundidade possível, para formar os corpos d’água subterrâneos. Em se tratando de aquíferos 

                                                           
16 A Carta da Terra (2000) também emprega a noção de «saúde dos ecossistemas», ao tratar do princípio da integridade ecológica. 
O texto da Carta prevê que esse princípio é realizável pelo Poder Público e outros atores sociais mediante as seguintes ações, entre 
outras: (1) proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos 
processos naturais que sustentam a vida; (2) adotar, em todos os níveis, planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável 
que façam com que a conservação e a reabilitação ambiental sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento; (3) 
administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha de forma que não excedam às taxas 
de regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas (cf. Princípio II, item 5, alíneas ‹a› e ‹e›). 
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confinados, a água subterrânea fica armazenada em «vazios» entre as rochas (falhas e fraturas geológicas). 

No caso dos aquíferos livres, a água das chuvas se armazena nos poros do solo. Se esses poros estiverem 

totalmente preenchidos, verifica-se uma situação de saturação freática (Karmann 2000). Quando a 

capacidade de absorção de água pela superfície do solo é superada pelo volume da precipitação 

atmosférica, o excesso de água leva ao escoamento superficial, que se inicia através de filetes de água 

efêmeros e disseminados pela superfície do terreno que convergem para os cursos d’água intermitentes e 

perenes. 

Em um perfil do solo, acima da zona saturada se localiza a zona não saturada, cuja porosidade é 

parcialmente preenchida pela água. O limite entre estas duas zonas é denominado superfície freática e nos 

locais onde ela intercepta a superfície do solo, aflorando, formam-se as nascentes, os córregos e os rios. 

Karmann (2000) explica que o nível freático acompanha aproximadamente as irregularidades da superfície 

do terreno, sendo, de modo geral, mais profundo nas cristas dos divisores topográficos e mais rasos nas 

baixadas e nos fundos de vale. 

O aquífero livre em um divisor de águas relativamente extenso e plano distribui sua carga entre as 

bacias que lhe são imediatamente próximas e, por isso, a área de sua localização é de interesse comum aos 

gestores das bacias beneficiadas pelo aquífero. Um exemplo pertinente é a área de recarga do divisor de 

águas comum à bacia do rio São Marcos, que é uma das sub-bacias do rio Paranaíba, e às bacias do rio 

Escurinho, do rio Preto e do ribeirão Entre-Ribeiros, sub-bacias do rio Paracatu (cf. Figura 5.5). 

Apesar de os divisores topográficos delimitarem uma área de captação da água de chuva, é 

possível que uma bacia hidrográfica seja abastecida por águas de chuvas que caíram noutra bacia, vizinha. 

Isso ocorre através de aquíferos confinados que possuem área de recarga em uma bacia hidrográfica, mas 

afloram noutra. Devido a essa condição da realidade, reconhece-se que a gestão territorial de uma bacia, 

considerando-se seus recursos hídricos, não deve se restringir rigorosamente à área delimitada pelos 

divisores topográficos. 

Christofolleti (1980), deixando clara a inter-relação entre os elementos de um geossistema, explica 

que a localização dos cursos d’água na bacia hidrográfica e a ação de morfogênese do relevo realizada 

pela rede de drenagem são influenciadas pelos seguintes fatores: (1) características da disposição das 

camadas rochosas (estrutura geológica); (2) resistência litológica variável; (3) diferenças de declividade 

(diante da diversidade de camadas); (4) evolução geomorfológica da região. 

Como sistema físico, a bacia hidrográfica recebe energia pela atuação do clima, de processos 

geomorfológicos endógenos e exógenos e elimina fluxos energéticos pela saída da água, de sedimentos e 

solúveis (Cunha & Guerra, 2000). A passagem desses fluxos produz ajustes nas formas do modelado 

terrestre dentro da bacia. Destacam-se os processos erosivos e a rede fluvial como importantes 



ALVARENGA L.J. 2010. Avaliação geológico-ambiental da compatibilidade da legislação florestal para a conservação... 

 

 - 35 - 

modeladores do relevo, pois as águas que escoam pelas vertentes e pelo leito dos rios promovem o 

transporte e sedimentação de materiais sólidos (Guerra & Cunha 2000, Botelho 1999). 

2.3.2 – O Espaço e a Bacia Hidrográfica como Modos de Pensar. 

Conforme Santos (2000), o espaço, na acepção geográfica do termo, pode ser entendido como um 

«modo de pensar». Tem-se reconhecido que a análise de processos socioambientais ou socioeconômicos 

não pode ser isolada no contexto ambiental em que ela ocorre. 

A bacia hidrográfica, de modo particular, tem sido adotada como marco espacial em investigações 

que objetivam integrar aspectos físicos, bióticos, sociais, culturais e econômicos. Isso porque essa 

territorialidade permite compreender o modo pelo qual diferentes aspectos da realidade, como cobertura 

vegetal, litologia, sistemas de produção agrícola, etc., interagem no espaço (Botelho 1999, Cunha & 

Guerra 2000, Alvarenga et al. 2004, Castro et al. 2005). Adicionalmente, a bacia hidrográfica, como 

sistema físico, permite quantificar o ciclo da água no ambiente. Chega-se ao balanço hídrico a partir da 

equação: P = E + Q, onde P corresponde ao volume de água precipitado sobre a área da bacia; E, ao 

volume que retorna à atmosfera por evaporação e transpiração; e Q, à vazão total da bacia resultante da 

soma entre o escoamento superficial direto e o escoamento da água subterrânea (Karmann 2000). 

Uma bacia hidrográfica será regionalmente representativa se: (1) apresentar aspectos biofísicos e 

socioeconômicos correspondentes aos da mesorregião em que ela se insere; (2) ter dimensões entre 25 e 

45 Km2 (Botelho 1999). 

A sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais, área de 

ocorrência do bioma Cerrado, possui aproximadamente 3.834 Km2. Portanto, ela pode ser tomada como 

uma representação de processos geológico-ambientais e socioeconômicos da região fitogeográfica em 

questão. Apresentando um relevo aplainado, a referida bacia tem sofrido, à maneira de muitas outras 

parcelas do bioma, forte pressão da atividade agropecuária. A compreensão dos processos naturais e 

antropogênicos em curso nessa bacia, bem assim numa de suas zonas de recarga (cf. Capítulo 5), poderá 

contribuir para elucidar alguns desajustes das estratégias de ocupação do solo e de desenvolvimento no 

âmbito do Cerrado e, conseguintemente, para estimular a concepção e implementação de formas de uso 

dos recursos naturais compatíveis com a sua conservação ao longo do tempo. 

2.4 – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO. 

Foram empregados na presente investigação os seguintes procedimentos metodológicos: 

(1) Levantamento e estudo de livros, artigos e outros documentos científicos sobre o tema 

«conservação do Cerrado», com o escopo de identificar, no acervo cognitivo das ciências dedicadas à 

conservação dos recursos naturais, recomendações geoambientais para a conservação do bioma. Foram 
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enfocadas, especialmente, as recomendações associadas à manutenção da continuidade floral da vegetação 

do Cerrado e à proteção de sua biodiversidade; 

(2) Análise dos dados e conclusões do Projeto CRHA – Conservação de Recursos Hídricos no 

Âmbito da Gestão Ambiental e Agrícola de Bacia Hidrográfica (Martins Jr. et al. 2006), desenvolvido na 

bacia hidrográfica do Paracatu, onde se localiza a sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, e do Projeto GZRP 

– Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos entre Bacias que Partilhem Zonas de 

Recarga de Aquíferos, do qual foram retirados os dados sobre a zona de recarga de bacia hidrográfica 

estudada na presente pesquisa. Os documentos técnicos e as conclusões desses projetos serviram para 

obter uma caracterização geoambiental da área estudada, como também para uma percepção crítica a 

respeito do estado de conservação dos recursos naturais na região; 

(3) Visita de campo, para o aprimoramento da percepção dos principais problemas verificados na 

região da bacia hidrográfica do ribeirão Entre-Ribeiros e entorno; 

(4) Aprofundamento de estudos da legislação florestal e elaboração de um inventário de normas 

de proteção do bioma Cerrado, com o escopo de avaliar em que medida essas normas são compatíveis 

com as recomendações geoambientais para a conservação do bioma. 

As etapas metodológicas da presente investigação são representadas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Etapas Metodológicas do Raciocínio/Investigação e Resultados Esperados. 

OBJETIVO GERAL PRODUTO GERAL 
Compreender as incompatibilidades entre legislação-ambiental 
florestal e recomendações científicas para a conservação do 
Cerrado, notadamente da continuidade da cobertura vegetal do 
bioma, assumindo-se a premissa de que as normas de Direito 
Florestal devem estar embasadas nas condições geológico-
ambientais propícias à conservação dos sistemas naturais. 

Avaliação crítica da legislação florestal, com base em 
referenciais geológico-ambientais para conservação da do 
bioma Cerrado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS 

I 

Levantamento de referenciais geoambientais para 
conservação do Cerrado, com foco na continuidade entre 
os ecossistemas que compõem o bioma (corredores 
ecológicos, conectividade de áreas protegidas, etc.). 

Base de dados: aspectos relativos à questão da 
continuidade floral no bioma Cerrado (Capítulo 3). 

II 
Levantamento das normas de conservação da 
continuidade da vegetação no bioma Cerrado e, 
especificamente, na área em estudo. 

Base de dados: Inventário dos principais aspectos legais 
sobre conservação do Cerrado (Capítulo 4). 

III 

Dimensionar a capacidade de a legislação conservar a 
continuidade espacial da vegetação e identificar tensões 
entre parâmetros geológico-ambientais de conservação os 
textos legais. 

Banco de dados: parâmetros geológico-ambientais de 
conservação da continuidade floral e comparação deles 
com a legislação respectiva. 

IV 
Avaliação final: Identificar desajustes entre parâmetros 
geoambientais para a conservação do Cerrado e a 
legislação ambiental-florestal. 

Avaliação crítica dos instrumentos legais de proteção do 
Cerrado, notadamente da manutenção da continuidade dos 
ecossistemas que formam o bioma. 
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2.5 – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS. 

Os mapas presentes neste texto foram produzidos no Sistema de Informações Geográficas – SIG, 

no software ArcGIS 9.2, registrado no Setor de Recursos da Água da Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais (SAA, CETEC). Conforme Rocha (2000), o SIG pode ser definido como um sistema com 

capacidade para aquisição, armazenamento, processamento, análise e exibição de informações digitais 

georreferenciadas, topologicamente estruturadas, associadas ou não a um banco de dados alfanumérico. O 

adjetivo «geográfico» se aplica tanto ao sistema quanto às informações. 

Os dados geoprocessados para a elaboração dos diagramas referentes às bacias hidrográficas 

brasileiras são vetoriais e foram obtidos na Biblioteca Virtual da Agência Nacional de Águas - ANA 

(2009), encontrando-se disponíveis no domínio virtual. O geoprocessamento consistiu na adequação dos 

dados ao Sistema de Coordenadas Geográficas com o Datum Horizontal SAD 69, sendo seguida da 

aplicação temática qualitativa com o atributo «cor» nos elementos espaciais zonais. 

Na elaboração dos mapas sobre a cobertura vegetal em área de recarga de aquífero da bacia 

hidrográfica de Entre-Ribeiros para os anos de 1964 e 2005, utilizou-se o mapeamento da cobertura 

vegetal da área feito pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC (1989), com base na 

interpretação de ortofotos da área de 1964 – um ano antes da promulgação do atual Código Florestal 

brasileiro, analisado nesta investigação. Utilizou-se, também, imagem de satélite Landsat 5, datada de 

2005, referente à área. Tanto as imagens, no formato matricial, quanto os novos vetores produzidos 

tiveram o georreferenciamento definido no Sistema de Coordenadas Plana UTM com o Datum SAD 69 e 

Fuso 23. 

A partir das ortofotos datadas de 1964, cedidas ao CETEC pelo Instituto de Geociências Aplicadas 

de Minas Gerais (IGA), mapeou-se a cobertura vegetal da área para a referida data, enquanto mapeamento 

similar para o ano de 2005 foi feito tomando-se como base a imagem de satélite contida em trabalhos do 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), numa série dedicada à vegetação do Estado de Minas Gerais. Desse 

modo, pôde-se determinar e quantificar a variação espacial da cobertura vegetal da área no período 1964-

2005. Foram produzidos dois mapas temáticos qualitativos da cobertura vegetal, sendo um para 1964 e 

outro para 2005, e uma planilha contendo os valores das áreas e das variações para o período considerado. 

Esta investigação insere-se no Projeto CRHA (Martins Jr. et al. 2006) e no Projeto GZRP 

(Martins Jr. et al. 2009). As demais informações cartográficas referidas na presente dissertação foram 

extraídas das bases de dados atinentes a esses projetos. 
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2.6 – NOTAS CONCLUSIVAS PARCIAIS – PARTE II. 

Análises de sistemas geoambientais devem levar em consideração a complexidade inerente a esses 

sistemas. Daí a importância do emprego de formas de abordagem interdisciplinares, i.e., que permitam a 

integração e complementaridade de saberes oriundos de diferentes áreas do conhecimento científico. Com 

base na Teoria dos Aspectos Modais (Dooyeweerd 1958), tal forma de abordagem permite estabelecer 

relações entre diferentes aspectos da realidade, o que, em se tratando de sistemas naturais, pode contribuir 

para uma compreensão das causas e consequências de sua degradação. 

Nessa linha de pensamento, a presente investigação intenta conduzir um diálogo entre a Geologia 

Ambiental e seus saberes vizinhos (Ecologia, Fitogeografia, etc.), e o Direito Ambiental. Analisa-se, 

especificamente, a compatibilidade entre «necessidades naturais» atinentes à conservação do Cerrado e a 

atual legislação ambiental-florestal. Toma-se como eixo condutor dessa análise a «continuidade floral» 

(cf. Capítulo 3) – aqui visualizada como uma condição necessária para o bom funcionamento e para a 

conservação dos sistemas geombientais. 

Assume-se o pressuposto, conforme Dooyeweerd (1958) e Martins Jr. (2000), de que as leis 

naturais sob as quais os sistemas geoambientais funcionam devem ser respeitadas quando dos processos 

de elaboração, interpretação, aplicação e revisão das normas jurídicas pertinentes a tais sistemas. Daí a 

assunção, na presente pesquisa, do espaço geológico-ambiental, e especialmente da bacia hidrográfica, 

bem como dos diversos elementos que o constituem, como modo de pensar (Santos 2000) e como 

territorialidade de análise. 
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CAPÍTULO 3 

QUEBRA DA CONTINUIDADE FLORAL: CARACTERIZAÇÃO, 

IMPACTOS GEOLÓGICO-AMBIENTAIS E RECOMENDAÇÕES PARA 

SUA PREVENÇÃO OU MITIGAÇÃO 

 

3.1 – INTRODUÇÃO. 

A literatura científica refere-se à fragmentação de habitats como a divisão de uma dada unidade do 

ambiente em partes ou fragmentos que, ao se desconectarem uns dos outros, passam a apresentar 

características geoecológicas diferentes das anteriormente verificadas (Cerqueira et al. 2005). 

Consequência da expansão espacial de atividades agrícolas, pecuárias, industriais e urbanas, o processo é 

apontado como uma grave ameaça aos ecossistemas (Harrison et al. 1988 apud Cerqueira et al. 2005). A 

cobertura vegetal nativa, especialmente nas regiões tropicais, tem perdido sua condição original de 

continuidade, tornando-se fragmentada ao longo do espaço. Fala-se, então, do desfazimento da 

continuidade espacial da vegetação presente num dado bioma. 

Para Martins Jr. (2006, informação pessoal), esse processo pode ser definido como «quebra da 

continuidade floral». De fato, a fragmentação é um processo que implica a divisão de um ambiente natural 

originalmente contínuo em partes menores, eliminando ou reduzindo a quantidade de um tipo de habitat e 

isolando os fragmentos remanescentes (Wilcove et al. 1986 apud Aquino & Miranda 2008). O emprego 

das locuções «descontinuidade floral» ou «quebra da continuidade floral» coloca em evidência o fato de a 

continuidade floral ser um atributo essencial para a «saúde»/conservação dos sistemas florísticos. Alude-

se, portanto, à quebra do continuum original da cobertura vegetal de um determinado ambiente. 

Em regiões que combinam fisionomias florestais e savanas, a exemplo do Cerrado, grandes 

extensões de terra estão sendo progressivamente convertidas em monoculturas agrícolas ou pastagens. 

Com isso, remanescentes dos ecossistemas originais entram em contato com áreas abertas, tornando-se 

sensíveis aos efeitos do vento e à penetração da luz e do calor, entre outros fatores. Mudanças no 

microclima, na estrutura e nos processos dinâmicos da vegetação, decorrentes da quebra da continuidade 

floral, podem tornar o ambiente inapropriado para diversas espécies de organismos. Concomitantemente, 

podem gerar um aumento de espécies típicas de áreas abertas, capazes de competir com as espécies 

nativas e de alterar significativamente as características naturais do meio considerado (Scariot et al. 2005). 

Confinadas em remanescentes do sistema natural original, algumas espécies de plantas e de animais 

tendem a desaparecer ao longo do tempo, devido à sua sensibilidade ante os efeitos adversos da 
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estocasticidade demográfica, da ambiental, da genética e das catástrofes naturais (Gilpin & Soulé 1986). A 

simplificação dos habitats causa impactos diretos sobre a heterogeneidade territorial e sobre a 

biodiversidade (Pereira et al. 2007). 

A inter-relação entre (1) cobertura vegetal, (2) sistema geológico-ambiental e (3) condições 

climáticas confere relevância ao estudo da quebra da continuidade floral pela Geologia Ambiental e 

ciências afins. Plantas interagem com o solo de várias maneiras, assim como interferem no microclima 

(Cerqueira et al. 2005). Quando a vegetação está estabelecida numa área, forma-se um mosaico/sistema 

natural de condições físicas e geológico-ambientais distintas das que existiriam sem a vegetação. A 

conservação de componentes geológicos e ecológicos de um determinado ambiente natural, 

especialmente a do solo, é fortemente influenciada pela conservação da vegetação ali estabelecida.17 Os 

inter-relacionamentos entre atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera são representados na Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Interações das esferas hidrológica, atmosférica, biológica e geológica (Fonte: Szabolcs 1994). 

 

Como evidencia o esquema, o solo – sobre o qual se estabelece e se distribui a vegetação – 

consiste na interface entre as esferas atmosférica, biológica, geológica e hidrológica. Sendo assim, 

alterações na cobertura vegetal afetam as condições de conservação do solo e acarretam impactos em 

todas as demais esferas. A conservação da vegetação nativa cumpre, portanto, importantes serviços num 

sistema geológico-ambiental, entre eles o de (1) proteger o solo contra processos erosivos eólicos e 

hídricos e o de (2) permitir maior tempo de contato entre a água da chuva e o solo, favorecendo a 

infiltração e dificultando o escoamento superficial da água. A supressão da cobertura vegetal nativa sem 

atenção a essas condições/leis naturais repercute na dinâmica natural da inter-relação entre as diferentes 

esferas ambientais. 

                                                           
17 Ademais, numa escala geográfica ampla, paisagens naturais são compostas por diferentes ecossistemas, que resultam de 
diferentes condições edáficas, climáticas e históricas. Em se tratando do Cerrado, fatores como heterogeneidade do solo, 
diferenças geomorfológicas, topográficas e climáticas têm grande peso na caracterização dos sistemas florísticos e 
fitofisionômicos. Aquino & Miranda (2008) demonstraram, p.ex., que a fisionomia vegetal Campo Úmido está associada à 
ocorrência de solos hidromórficos. 
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Quando ocorrem modificações significativas na superfície, a exemplo da retirada de grandes 

extensões da cobertura vegetal nativa, alteram-se: (1) a quantidade de água que infiltra no solo e alimenta 

os aquíferos; (2) a quantidade de água que participa do escoamento superficial; (3) a quantidade de 

sedimentos que são transportados para o leito dos rios. 

A quebra da continuidade floral, uma derivante da supressão de grandes extensões de vegetação 

nativa, afeta as condições de conservação da vegetação e dos recursos naturais que com ela interagem. 

Examinam-se, a seguir, as principais causas e consequências desse processo, bem assim algumas 

recomendações científicas para sua prevenção ou mitigação. 

3.2 – PRINCIPAIS CAUSAS E EFEITOS. 

A quebra da continuidade da cobertura vegetal pode decorrer de causas naturais. Nesse caso, os 

fragmentos resultantes do processo formam um «mosaico natural», i.e., um conjunto de fragmentos 

originados naturalmente. Por outro lado, a quebra da continuidade floral pode ser causada pela ação 

humana, sendo uma consequência de atividades agrícolas, pecuárias, industriais, etc. 

Em linhas gerais, a literatura científica distingue as consequências a que um e outro tipo de quebra 

da continuidade floral, ou fragmentação da vegetação, podem levar: 

(1) Os remanescentes vegetais de origem natural apresentam estrutura mais complexa e 

composição florística mais diversificada do que os originados pela ação humana; 

(2) Normalmente mais heterogêneos, fragmentos naturais adjacentes são menos contrastantes 

entre si do que os antrópicos; 

(3) Ao contrário do que geralmente sucede no caso dos remanescentes naturais, a existência de 

áreas fragmentadas pela ação humana pode representar sérios riscos à conservação de 

espécies, devido à simplificação de ambientes e/ou à escassez de recursos; 

(4) Fragmentos naturais estão mais propensos a abrigar espécies endêmicas, devido a um maior 

período de isolamento (Noss & Csuti 1997; Constantino et al. 2005). 

Na contemporaneidade, a ação humana tem sido o fator de maior peso no avanço dos processos de 

formação de descontinuidades florais (Aquino & Miranda 2008). Atividades de agricultura e pecuária, que 

hoje compõem o binômio estruturante do agronegócio, exercem forte pressão sobre a vegetação nativa e 

são apontadas como as principais causas da perda de recursos naturais. Práticas como desmatamentos 

inadequados, uso indiscriminado do fogo e de agrotóxicos, pastoreio, monocultura e mecanização 

intensiva, frequentemente empregadas naquelas atividades econômicas, são consideradas causas diretas da 
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quebra da continuidade floral e, via de consequência, da perda da diversidade biológica e da 

disponibilidade de recursos hídricos (Fiszon et al. 2005). 

Em linhas gerais, o processo de formação de descontinuidades florais observa a seguinte ordem 

temporal: (1) colonização de áreas pequenas; (2) expansão da área de ocupação; (3) conversão da área de 

ocupação antrópica em matriz espacial, i.e., em unidade de paisagem predominante e que determina a 

dinâmica do ambiente. Notam-se variações conforme os distintos modos de ocupação do território e de 

desenvolvimento econômico observáveis nas escalas nacional, regional e local (Fiszon et al. 2005).  

No bioma Cerrado, quatro décadas foram suficientes para a modificação de mais da metade de sua 

paisagem original (Sano et al. 2001, Klink & Machado 2005). Estima-se que o índice de expansão da 

atividade agropecuária na ecorregião seja de 3% ao ano (Henriques 2003). A persistir esse índice de 

desmatamento no bioma, prevê-se que seus remanescentes e sua memória estarão, por volta de 2030, 

«confinados» em algumas áreas protegidas (cf. Capítulo 1). No cenário atual, como consequência direta 

do desmatamento e da formação de descontinuidades florais, a área originalmente ocupada pelo Cerrado 

se apresenta como um grande mosaico de ecossistemas (que resguardam suas características originais), 

envolvidos por uma matriz alterada e condicionada por distúrbios antrópicos de diversos tipos. 

Exemplificativamente, isso poderá ser percebido mediante comparação visual das Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 

e 5.10. 

Ainda não são bem conhecidos os impactos causados por esse processo ao longo do tempo. Esse 

desconhecimento se faz mais presente no caso do Cerrado, devido à insuficiência de estudos sobre o tema 

no contexto do bioma (Aquino & Miranda 2008). Todavia, algumas consequências ambientais de caráter 

geral, i.e., extensíveis, em maior ou menor grau, a diferentes ecossistemas e biomas já foram observadas. 

Cerqueira et al. (2005), p.ex., observaram que a quebra da continuidade floral contribui para a geração dos 

seguintes impactos negativos: (1) restrição da aptidão de certas espécies na área considerada; (2) mudança 

dos habitats, sucedida por alterações para as espécies e comunidades; (3) efeito de borda, decorrente da 

alteração dos habitats do entorno; (4) perdas de grupos funcionais importantes; (5) simplificação de 

ecossistemas e grupos ecológicos; e (6) perdas de serviços ambientais. Adicione-se a esses impactos a (7) 

perda de recursos/ativos econômicos, considerando-se a importância da biodiversidade como instrumento 

de promoção do bem-estar em sociedades humanas (Pereira et al. 2007). 

Para Aquino & Miranda (2008), vários fatores devem ser levados em consideração na análise dos 

efeitos da formação de descontinuidades florais. São eles: 

(1) Diminuição e alteração da área. A redução dos habitats de uma determinada espécie leva à 

diminuição de sua incidência num dado contexto geológico-ambiental. A modificação das condições para 

sua aptidão in situ afeta negativamente as taxas de sobrevivência e de reprodução (Cerqueira et al. 2005). 
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Ademais, o aumento das áreas negativas, i.e., daquelas onde muitas espécies nativas não podem 

sobreviver, dificulta ou até mesmo impede os movimentos migratórios da respectiva população. 

Remanescentes florísticos pequenos são mais vulneráveis à ação de fatores externos, como fogo e 

invasão de espécies alóctones. Além disso, por conterem populações pequenas, tendem a perder sua 

riqueza biológica ao longo do tempo. Frequentemente, as espécies tolerantes a pequenos remanescentes 

são: (a) as que se adaptam à matriz circundante, (b) as que possuem pequena área de vida (algumas plantas 

e répteis), (c) as que mantêm populações viáveis nos fragmentos e (d) as que apresentam maior nível de 

mobilidade (Aquino & Miranda 2008). 

A redução das áreas de mata nativa afeta particularmente espécies de distribuição restrita ou 

especializadas em relação a determinado ecossistema. Aquino & Miranda (2008) observaram, p.ex., que 

plantas com distribuição restrita a áreas de Cerrado, como Vochysia thyrsoidea (gomeira), Paepalanthus 

sp. (chuveirinho) e Lychnophora ericoides (arnica), podem desaparecer mais rapidamente numa região do 

que plantas que apresentam ampla distribuição fitogeográfica, como a Qualea parviflora (pau-terra-de-

folha-miúda) e Qualea grandiflora (pau-terra-de-folha-larga). 

(2) Efeito de reunião. Trata-se de uma consequência que atinge diretamente a fauna. Com a 

diminuição do tamanho ou a supressão de uma determinada área de habitat disponível, a população 

excedente, se possui mobilidade, tende a migrar para áreas remanescentes ou alternativas, o que pode 

levar a um aumento da competição por recursos em tais áreas (Aquino & Miranda 2008). O aumento 

inicial da densidade populacional nos fragmentos isolados elimina, na maioria dos casos, a possibilidade 

de coexistência entre os organismos (Noss & Csuti 1997). Verifica-se um aumento inicial na densidade 

populacional de determinada espécie; todavia, com o tempo, nota-se uma redução drástica provocada pela 

competição exacerbada. 

(3) Barreira e isolamento. Não raramente, em sistemas ambientais onde a continuidade floral foi 

quebrada, as distâncias entre os remanescentes desfavorecem ou impossibilitam o fluxo da fauna e da 

flora. À medida que as populações locais passam a se extinguir, o repovoamento deixa de ocorrer. Numa 

situação-limite, muitas espécies ficam restritas a um ou a alguns fragmentos da área, e sua extinção se 

torna apenas uma questão de tempo. A quebra da continuidade floral pode limitar o movimento de 

exemplares duma espécie, uma vez que a matriz antrópica pode atuar como barreira, a impedir a dispersão 

e a colonização de espécies entre os fragmentos (Primack & Rodrigues 2001). Zonas de agricultura 

formam grandes barreiras para a mobilidade espacial de várias espécies. Populações de plantas e animais 

em remanescentes isolados apresentam menores índices de migração e dispersão, motivo por que, com o 

tempo, acabam se tornando suscetíveis a problemas de troca gênica e declínio populacional. As barreiras e 

o isolamento também alteram o movimento de agentes polinizadores, o que amplia as condições de 
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redução do fluxo gênico, deriva gênica e depressão endogâmica. Isso pode tornar as espécies mais 

susceptíveis à extinção regional, pois a perda de diversidade gênica importa em diminuição da capacidade 

de a população se adaptar às variações estocásticas do ambiente. Os problemas atinentes às barreiras e ao 

grau de isolamento entre os remanescentes põem em evidência a relevância do restabelecimento da 

conectividade natural entre eles, tendo em vista a manutenção da mobilidade espacial de organismos e do 

fluxo gênico. Daí a importância de corredores ecológicos que possam interligar tais remanescentes. 

(4) Extinção. As espécies mais suscetíveis e vulneráveis à extinção num dado contexto 

geoecológico são: (a) as naturalmente raras, (b) as que apresentam grande área de vida, (c) as espécies 

sésseis, (d) as que apresentam baixa fecundidade, (e) as que possuem ciclo de vida curto, (f) as que 

dependem de recursos imprevisíveis, (g) as que fazem nicho no chão, (h) as que dependem do interior e de 

um grande fragmento, (d) as espécies que são intensamente exploradas pelo homem (Noss & Csuti 1997 

apud Aquino & Miranda 2008). 

(5) Introdução de espécies alóctones. Quanto mais fragmentada e alterada for uma paisagem, 

maiores serão as chances de introdução de espécies alóctones (Saunders et al. 1991 apud Aquino & 

Miranda 2008). Gramíneas exóticas, como a Brachiaria spp., colocam em risco a biodiversidade do 

Cerrado (Klink 1996 apud Aquino & Miranda 2008). Os remanescentes de vegetação próximos a projetos 

agropecuários podem ser rapidamente afetados pela invasão de espécies alóctones. 

(6) Efeito de borda. A borda é uma área de transição entre duas unidades de paisagem (Metzger 

2001). Bordas naturais existem onde normalmente há uma transição de características e componentes da 

paisagem e decorrem de variações topográficas, edáficas, climáticas, geológicas, etc. Bordas geradas pela 

ação antrópica, por sua vez, apresentam limites arbitrários e geometricamente definidos (Aquino & 

Miranda 2008). O aumento na quantidade de borda, decorrente do desmatamento e da geração de áreas 

fragmentos de vegetação, torna a área remanescente vulnerável ao chamado efeito de borda (Turner 1996; 

Newmark 2001 apud Aquino & Miranda 2008). Em se tratando do bioma Cerrado, as consequências desse 

efeito são pouco conhecidas. A literatura científica reporta algumas conclusões a partir de estudos 

realizados em florestas densas. Por outro lado, os estudos feitos até agora apontam para uma variedade de 

respostas dos organismos (Aquino & Miranda 2008). Adicionalmente, supõe-se que o efeito de borda 

atinja com diferentes intensidades as diferentes fitofisionomias do bioma: as feições savânicas seriam 

menos vulneráveis ao fenômeno, uma vez que o contraste entre elas e a matriz antrópica (agricultura ou 

pastagem, p.ex.) é mais suave que o verificável entre uma formação tipicamente florestal e um sistema 

agropastoril. Fatores como o aumento de luminosidade e a exposição ao vento, que afetam as bordas das 

florestas densas, podem não ser tão relevantes no contexto de formações savânicas e campestres, 

ecossistemas naturalmente abertos. Todavia, isso não significa que outras consequências da fragmentação, 
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como o isolamento e a diminuição de área, deixem de afetar sua biodiversidade dos diversos ecossistemas 

do Cerrado. Para Aquino & Miranda (2008), mais estudos devem ser conduzidos sobre o tema para 

melhorar a compreensão sobre variações temporais e espaciais ao longo da borda interior de fragmentos 

no bioma. 

3.3 – RECOMENDAÇÕES CIENTÍFICAS PARA A PREVENÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS 

IMPACTOS NEGATIVOS DA QUEBRA DA CONTINUIDADE FLORAL. 

Tabarelli & Gascon (2005), Cerqueira et al. (2005) e Aquino & Miranda (2008), atentos à 

crescente formação de descontinuidades florais, apresentam diretrizes para a elaboração de políticas de 

manejo de ecossistemas tropicais. As diretrizes referidas a seguir baseiam-se nos trabalhos desses autores: 

(1) Incorporar medidas de proteção como parte dos projetos de desenvolvimento. Os projetos de 

desenvolvimento devem assumir um enfoque pró-ativo (Sánchez 1996) e preventivo. Antes da 

implantação de determinado empreendimento, deve-se proceder à identificação e à priorização de 

ecossistemas para conservação, tendo em vista a sua sustentabilidade geoambiental. Dessa perspectiva, o 

desmatamento e os processos de ocupação de ambientes naturais devem ser previstos e áreas prioritárias 

para conservação devem ser identificadas a priori. 

(2) Inserir a proteção da biodiversidade como um dos principais objetivos das políticas e projetos 

de desenvolvimento. Como os fragmentos são menores que os habitats originais, eles tendem a abrigar um 

número menor de espécies e populações, o que reduz a probabilidade de manutenção dos índices de 

biodiversidade nas escalas geográficas local e regional. A existência de populações muito pequenas pode 

diminuir a diversidade genética, fundamental para que uma espécie possa ter sua conservação 

salvaguardada no espaço e no tempo (Cerqueira et al. 2005). A diversidade genética, por sua vez, é um 

fator de grande peso para a contínua coexistência das espécies, bem assim para a sua coevolução em 

integração com a coevolução dos ecossistemas. 

(3) Proteger as áreas extensas e evitar a quebra da continuidade floral. Como referido supra, o 

desflorestamento, na maioria das vezes, transforma áreas contínuas num grande número de fragmentos 

isolados de mata, com diferentes dimensões. Estudos atinentes ao comportamento das populações 

demonstram que elas podem ficar limitadas às áreas dos remanescentes e que a recolonização ocorre 

apenas entre os fragmentos mais próximos (Cerqueira et al. 2005). Conforme Gascon et al. (2000), em 

fragmentos inferiores a 100ha e insertos em matrizes predominantemente antrópicas, as extinções 

derivadas da perda de habitat podem erodir, drasticamente, a biodiversidade. Grandes áreas suportam 

populações maiores e com maiores índices de diversidade biológica. Em regiões altamente degradadas, a 

exemplo do contexto geoecológico em estudo, os remanescentes dos ecossistemas originais são valiosos e 
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devem receber proteção especial da legislação. Os que apresentam área superior a 10000ha devem ser 

convertidos em unidades de conservação, tendo em vista a recuperação da biodiversidade nessas regiões. 

(4) Manejar as bordas a partir do momento de criação dos fragmentos. A criação de bordas 

florestais constitui séria ameaça para vários grupos biológicos, em função da interação de processos 

físicos e biológicos. Em combinação, esses processos resultam na extinção local e regional de espécies de 

árvores nas bordas e nos fragmentos florestais. Quanto menor o fragmento, maior a influência de fatores 

externos sobre ele (vento, erosão, etc.). Por conseguinte, o tamanho do fragmento é um fator-chave para a 

viabilização da dinâmica populacional nos fragmentos (Scariot et al. 2005). 

Além disso, o chamado efeito de borda pode implicar uma redução ainda maior do espaço 

geoecológico adequado às espécies. Por isso, o tamanho nominal de uma área protegida, de uma reserva 

legal, p.ex., não corresponde necessariamente ao seu tamanho real, devido ao efeito de borda (Scariot et 

al. 2005). Como contraponto, medidas simples podem ser adotadas para evitar a degradação das bordas 

florestais ao longo do tempo. Entre elas a exigência de que os remanescentes de ecossistemas nativos, nos 

quais se incluem os exigidos pela legislação ambiental-florestal (Áreas de Preservação Permanente, áreas 

de Reserva Legal, Unidades de Conservação, etc.), apresentem maior área nominal (Metzger 2010). 

(5) Proteger as florestas de galeria para conectar fragmentos isolados de floresta. A distância 

entre fragmentos de ecossistemas pode representar uma barreira para o trânsito de várias espécies, 

notadamente para as que habitam o interior da floresta. O grau de isolamento dos remanescentes do 

ecossistema original é um fator codeterminante para sua conservação ao longo do tempo. Somam-se a esse 

fator o tamanho e a forma do fragmento, o tipo de matriz circundante e o efeito de borda (Cerqueira et al. 

2005). Powell & Powell (apud Tabarelli & Gascon 2005) verificaram que abelhas não conseguem cruzar 

nem mesmo faixas estreitas, de 100m, desmatadas entre fragmentos. A implantação de corredores 

ecológicos pode ser uma estratégia adequada para a mitigação de processos de fragmentação de 

ecossistemas e de perda de continuidade floral. 

(6) Controlar o uso do fogo e a introdução de espécies de plantas exóticas e limitar o uso de 

biocidas na paisagem. Fogo, biocidas e espécies exóticas podem atuar de forma combinada para 

produzirem condições desfavoráveis à biodiversidade local e regional. 

(7) Promover o reflorestamento e a ampliação da cobertura florestal em áreas críticas da 

paisagem. Em ambientes muito perturbados pela ação humana, como os que abrigam monoculturas 

agrícolas, o número de espécies é menor do que em áreas que apresentam diferentes estágios de 

regeneração da floresta. A condição ambiental da matriz determina, com grande peso, a capacidade de os 

fragmentos ou remanescentes florísticos conservarem espécies no longo prazo. Diante disso, Tabarelli & 

Gascon (2005) recomendam que as políticas de uso do solo e a legislação ambiental-florestal estimulem o 
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reflorestamento e o restabelecimento da cobertura florestal em áreas abandonadas, visando conectar os 

fragmentos florestais e viabilizar o deslocamento de espécies na paisagem. 

(8) Considerar o espaço ecológico mínimo para a sobrevivência de cada espécie. Uma 

determinada espécie pode necessitar de condições muito particulares de umidade do solo para germinar e 

crescer. Essa proposição é demonstrada pelos trabalhos de Silva Jr. (2001) e Meyer et al. (2004) (cf. 

Capítulo 1). Nota-se que as próprias árvores são diferentes em relação microclima que criam sob elas 

(Cerqueira et al. 2005). Ou seja, a modificação do habitat de uma determinada espécie da flora altera as 

condições de sua conservação num determinado espaço ao longo do tempo. 

(9) Considerar aspecto ontológico/fato biológico do endemismo ou raridade de algumas espécies. 

As espécies endêmicas, i.e., as que têm distribuição restrita a um ambiente, devem ter sua preservação 

assegurada ante os diferentes tipos de uso da terra (agricultura, pecuária, etc.). As estratégias para a 

proteção dessas espécies devem levar em conta a recomendação técnico-científica supra, de que cada 

espécie requer um espaço geoecológico adequado para que possa sobreviver e reproduzir-se ao longo do 

tempo. Fragmentos de ecossistemas podem não conter o tamanho mínimo de populações de determinadas 

espécies, pois, quando esses fragmentos foram isolados, não continham essas espécies de plantas ou 

amostraram um pequeno número de indivíduos da população. Esse problema pode ser especialmente 

crítico para espécies raras, cujo número de indivíduos por área é reduzido (Scariot et al. 2005). 

(10) Prever princípios e diretrizes específicas para salvaguardar a montagem das comunidades 

arbóreas. Uma comunidade consiste numa reunião de várias espécies que ocorrem juntas num dado trato 

de terra ou volume de água (Cerqueira et al. 2005). Discute-se se essa reunião deriva tão-somente da 

coincidência geográfica ou se existem leis da natureza a determiná-las (assembly rules). Presentemente, 

considera-se que tanto fatores decorrentes do «acaso», como as chamadas «regras de montagem» 

contribuem para a composição específica das comunidades arbóreas. Com efeito, do ponto de vista 

fitossociológico, observa-se que a presença e a abundância de uma espécie são sensivelmente 

influenciadas pela ocorrência de outras, com as quais a espécie em foco se relaciona. As regras de reunião 

de espécies são determinadas por fatores ligados às densidades das espécies e à distribuição, extensão e 

formação dos ecossistemas em que elas ocorrem num dado contexto geoecológico. Se existem leis 

naturais a influenciar a montagem das comunidades arbóreas, essas leis devem ser levadas em 

consideração pelas políticas de uso da terra e pela legislação ambiental-florestal. 

3.4. – NOTAS CONCLUSIVAS PARCIAIS – PARTE III. 

Ante o avanço das áreas com vegetação descontínua e fragmentada, os estudos e a literatura 

científica voltados para a conservação dos sistemas naturais recomendam uma mudança estrutural das 

políticas públicas atinentes ao uso e ao aproveitamento desses sistemas. Para os estudiosos do tema, é 
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preciso: (1) Incorporar medidas de proteção como parte dos projetos de desenvolvimento; (2) Inserir a 

proteção da biodiversidade como um dos principais objetivos das políticas e projetos de desenvolvimento; 

(3) Proteger as áreas extensas e evitar a quebra da continuidade floral; (4) Manejar as bordas a partir do 

momento de criação dos fragmentos; (5) Proteger as florestas de galeria para conectar fragmentos isolados 

de floresta; (6) Controlar o uso do fogo e a introdução de espécies de plantas exóticas e limitar o uso de 

biocidas na paisagem; (7) Promover o reflorestamento e a ampliação da cobertura florestal em áreas 

críticas da paisagem; (8) Considerar o espaço geoecológico mínimo para a sobrevivência de cada espécie; 

(9) Considerar aspecto ontológico/fato biológico do endemismo ou raridade de algumas espécies; (10) 

Prever princípios e diretrizes específicas para salvaguardar a montagem das comunidades arbóreas. 

As consequências ambientais negativas da quebra da continuidade da vegetação, algumas delas 

referidas neste capítulo, chamam a atenção para o fato de que a preservação da continuidade floral 

consiste, a priori, numa condição natural e necessária à conservação dos sistemas geoambientais e dos 

biomas em que a vegetação se distribui. Recapitulando o pensamento teórico de Dooyeweerd (1958), 

tratado no capítulo anterior, pode-se afirmar, portanto, que a legislação florestal, uma manifestação do 

aspecto modal jurídico, será considerada compatível com a conservação dos sistemas geoambientais (que 

funcionam sob as leis decorrentes da inter-relação entre os aspectos modais espacial, cinemático, físico-

químico e biótico) na medida em que assegurar, mediante seus instrumentos específicos, a preservação da 

continuidade floral. Relembrando a interdependência entre os diversos aspectos da realidade: «As leis dos 

aspectos mais posteriores dependem de e fazem uso das leis dos aspectos anteriores» (Basden 1998, p. 5). 

No capítulo seguinte, promove-se um exame da legislação ambiental-florestal aplicável ao 

contexto geológico-ambiental analisado na presente investigação, no intuito de verificar em que medida 

ela reconhece a continuidade floral como uma condição para a conservação dos sistemas geoambientais e, 

especificamente, dos diversos ecossistemas e fitofisionomias do bioma Cerrado presente no referido 

contexto. 
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CAPÍTULO 4 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL-FLORESTAL E CONSERVAÇÃO DA 

CONTINUIDADE FLORAL NO BIOMA CERRADO 

 

«Onde as madeiras de lei / Se a lei deixou derrubá-las?» (Andrade et al. 1984). 

4.1 – INTRODUÇÃO. 

O Brasil é o país da «megadiversidade», aponta a literatura científica especializada (Brandon et al. 

2005). Com cinco importantes biomas e uma gigantesca rede fluvial, o território brasileiro abriga a mais 

vasta biota continental da Terra. Em escala nacional, a bacia amazônica merece destaque, por apresentar 

os mais altos índices de biodiversidade terrestre e de água doce. Coexistindo com a Amazônia, o mais rico 

sistema natural do planeta, duas zonas prioritárias para a proteção da diversidade biológica (hotspots) 

estão sediadas no Brasil – a Mata Atlântica e o Cerrado. Além disso, o País possui a maior área úmida 

tropical do mundo, o Pantanal. 

A magnitude do patrimônio natural brasileiro impressionou o cientista Auguste de Saint-Hilaire. 

Contudo, ao mesmo tempo em que se maravilhava com as fitofisionomias naturais do País, especialmente 

as de Minas Gerais, o cientista natural se mostrava preocupado com os vindouros impactos negativos das 

ações humanas nessas paragens. A transcrição a seguir, extraída do manuscrito de 1837, é bem elucidativa 

a este respeito: 

[...] não tive outra finalidade senão dar a conhecer, em seu conjunto, a vegetação de 
Minas Gerais, tal como é hoje. 

Mas se a inteligência e o bom senso dos habitantes dessa província puderem preservá-la 
dos perigos que a ameaçam como em todo o resto do Brasil, sua população aumentará 
com rapidez; onde se veem humildes cabanas, erguer-se-ão cidades florescentes; novos 
desbravamentos diminuirão ainda a extensão das florestas; enfim, os próprios campos 
serão cavados pela enxada e sulcados pelo arado. Então não restará mais nada da 
vegetação primitiva; uma multidão de espécies terá desaparecido para sempre, e os 
trabalhos, aos quais o sábio Martius, o falecido doutor Pohl e eu consagramos nossa 
existência, não serão mais, em grande parte, senão monumentos históricos (Saint-Hilaire 
2011). 

As previsões de Saint-Hilaire acabaram se confirmando. Os diversos tipos de sistemas naturais 

existentes no Brasil vêm progressivamente cedendo lugar, desde os primórdios da história do País, ao 

desenvolvimento de atividades humanas (cf. Capítulo 1). Esse processo de transformação de paisagens 

naturais em espaços para a ação do homem não ocorreu sem injustiças socioambientais. Em sua obra «O 

abolicionismo», datada de 1883, Joaquim Nabuco, denunciando a perversa articulação entre devastação 
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ambiental e escravidão, referiu-se à forma de ocupação do território nacional como «um sopro de 

destruição», e lamentou: «A cada passo encontramos e sentimos os vestígios deste sistema que reduz um 

belo país tropical ao aspecto das regiões onde se esgotou a força criadora da terra...» (Nabuco 1883). 

Tamanha devastação, reconhecida pela ciência como grave ameaça à sustentabilidade de 

ambientes naturais (cf. Capítulo 3), tem vindo a gerar uma reação do Direito. O surgimento dos primeiros 

preceitos gerais atinentes à conservação de bens e ambientes naturais e os processos de sistematização e 

de constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil são tratados por Wainer (1996), Benjamin (1999) e 

Horta (2003). No âmbito internacional, a Declaração de Estocolmo, de 1972, é frequentemente apontada 

como um dos principais pilares desse ramo do Direito, dedicado à proteção das bases físicas, biológicas e 

culturais essenciais à existência individual e coletiva. A partir dessa declaração, as constituições e leis de 

muitos Estados Nacionais passaram a consagrar dispositivos, ou até mesmo capítulos inteiros, contendo 

princípios, diretrizes e regras sobre o uso e a proteção do «meio ambiente», em seus quatro aspectos – 

natural (abrangendo os recursos naturais), artificial, cultural e do trabalho (Benjamin 2007). 

Notadamente a partir da década de 1980, o direito brasileiro passou foi enriquecido com 

ferramentas importantes para a conservação dos diversos tipos de ambientes naturais do País. Apresenta-

se neste capítulo uma análise, em linhas gerais, da compatibilidade e da efetividade desses dispositivos 

quanto à conservação do Cerrado, em geral, e da continuidade floral no bioma, em particular. Essa análise 

levará em consideração os textos normativos de direito interno, a saber: (1) Constituição da República 

Federativa do Brasil/1988; (2) Lei Federal 6.938/1981; (3) Lei Federal 8.171/1991; (4) Lei Federal 

9.433/1997; (5) Lei Federal 9.985/2000; (6) Lei Estadual (MG) 14.309/2002. Outros textos normativos 

serão mencionados em caráter complementar. 

4.2 – NORMAS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. 

4.2.1 – Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 

A Constituição brasileira em vigor, promulgada em 1988, contém preceitos que podem embasar 

projetos e ações para a conservação dos sistemas naturais existentes no País. Dentre esses preceitos, 

destacam-se os seguintes: 

− (1) Inclusão dos sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico no patrimônio cultural brasileiro. Segundo a Constituição/1988, os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico constituem patrimônio cultural brasileiro (art. 216, V). Cabe ao Poder Público e à coletividade 

proteger esse patrimônio (art. 216, §1º). Em tese, a preservação de um sítio de valor paisagístico pode 

contribuir para a preservação da vegetação e da continuidade floral nesse espaço; 
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− (2) Direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. «Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]», 

determina o art. 225, caput, da Constituição/1988. É hoje amplamente reconhecido que a qualidade de 

vida humana num ambiente saudável depende da prestação contínua de vários serviços ambientais 

(regulagem do clima, reserva de recursos hídricos, fornecimento de matérias-primas, de insumos para 

medicamentos, etc.). A continuidade de muitos desses serviços ambientais depende, por sua vez, da 

conservação da vegetação e da preservação da continuidade floral. Não há como assegurar a qualidade de 

vida a que se refere o preceito constitucional em questão sem atentar para essa condição natural da 

realidade; 

− (3) Preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, com o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas. Com base no pensamento teórico de Dooyeweerd (cf. Capítulo 2), compreende-se 

que a noção de processos ecológicos essenciais deve ocupar posição epistêmica e metodológica central 

no desenvolvimento de análises jurídicas atinentes à conservação de sistemas naturais. Ao empregar a 

expressão «processos ecológicos essenciais», a Constituição/1988 (art. 225, §1º, I) dedica atenção às inter-

relações entre os seres vivos e os sistemas geoambientais onde eles se distribuem dinamicamente. A 

Constituição estabelece um dever de preservação e restauração das condições naturais para a existência e 

evolução dos seres vivos. Para Ferreira (2007, p. 231), ao se referir aos processos ecológicos essenciais, o 

texto constitucional quer «garantir a proteção dos processos vitais que tornam possíveis as inter-relações 

entre os seres vivos e o meio ambiente». Compreende-se que a conectividade entre os ecossistemas, 

percebida na paisagem como continuidade floral (cf. Capítulo 3), é abarcada pelo conceito constitucional 

em foco. Além disso, a Constituição/1988 institui o dever jurídico do manejo ecológico das espécies e dos 

ecossistemas18, tendo em vista a preservação de sua diversidade; 

− (4) Preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do País. A Constituição/1988 

protege amplamente a biodiversidade, incluindo a diversidade genética (art. 225, §1º, II). O processo de 

quebra da continuidade floral (ou de fragmentação da vegetação) causa perdas de diversidade genética (cf. 

Capítulo 3). O texto constitucional procura modificar as práticas humanas que levam à fragmentação da 

vegetação e, num momento ulterior, à perda de informações genéticas; 

− (5) Definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos e 

vedação da supressão, alteração e de formas de utilização que comprometam a integridade dos atributos 

que justificam sua proteção (art. 225, §1º, III). Espaços protegidos têm grande relevância para a 

conservação de remanescentes da cobertura vegetal nativa, bem assim para a preservação da diversidade 

                                                           
18 O art. 2º, VIII, da Lei Federal 9.985/2000 conceitua manejo como sendo «todo e qualquer procedimento que vise assegurar a 
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas». 
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biológica. A manutenção da conectividade entre áreas protegidas por lei (reservas legais, áreas de 

preservação permanente, unidades de conservação, etc.) é indispensável para a proteção dos sistemas 

geoambientais; 

− (6) Proteção da flora e da fauna e vedação de práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais a crueldade. A Constituição/1988 

protege a fauna e a flora de todos os domínios ecológicos do País (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, 

Caatinga, Campos Sulinos, etc.). Essa proteção jurídica é possibilitada por instrumentos como as áreas de 

reserva legal e de preservação permanente, conforme os conceitos legais de ambos os institutos (infra); 

(7) Exigência de prévio estudo de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. A Constituição/1988 exige a 

apresentação de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) antes da instalação e da operação de obra ou 

atividade capaz de causar danos ambientais. Tal avaliação tem como principal objetivo averiguar a 

viabilidade ambiental e social do empreendimento proposto. Uma vez que a preservação da continuidade 

floral é uma condição necessária para a conservação do «bom funcionamento» dos sistemas geoambientais 

ao longo do tempo, bem assim para a preservação da biodiversidade (cf. Capítulo 3), ela deve ser levada 

em consideração quando da realização de tal avaliação. 

Entretanto, como referido no Capítulo 1, a Constituição não dedica proteção especial ao Cerrado. 

Esse fato tem sido apontado como um estímulo simbólico à ampla conversão das terras da região, 

mormente para a expansão das fronteiras agrícolas e pastoris (Aquino 2006, Sawyer 2007). De modo 

particular, a atual redação do art. 225, §4º, da Constituição não condiz com a classificação do bioma como 

área prioritária (hotspot) para a conservação dos recursos naturais. No pano de fundo do «silêncio» do 

texto constitucional brasileiro em relação ao Cerrado, existe uma visão preconceituosa e cientificamente 

infundada, a de que as fitofisionomias típicas do bioma teriam menos valor, se comparadas às presentes 

em regiões predominantemente florestais (Walter 2006). Em trabalho datado de 1930, o cientista mineiro 

F. C. Hoehne (1930) já afirmava que não apenas as florestas, mas também as demais fitofisionomias 

características do Brasil são dignas de reconhecimento. Referindo-se ao Cerrado, o estudioso, um dos 

primeiros a empreenderem estudos sistemáticos, abrangentes e de longa duração sobre a flora do País, 

reclamava que: «os campos agrestes [...] nunca mereceram a nossa atenção. As chamas os devoraram, sem 

que pela nossa mente passasse a ideia de que são admiráveis, ricos e dadivosos».19 

 

 

                                                           
19 A propósito da obra de Hoehne, ver Franco & Drummond (2005). 
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4.2.2 – Política Nacional do Meio Ambiente. 

A Lei Federal 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelece 

princípios, diretrizes e objetivos relativos à conservação dos sistemas geoambientais, com suas diversas 

fitofisionomias, existentes no País. Essas normas podem contribuir, em tese, para a conservação da 

continuidade da cobertura vegetal e da diversidade florística do Cerrado. Com efeito, diretrizes legais 

como as relativas à racionalização do uso do solo e do subsolo, à proteção dos ecossistemas, à preservação 

de áreas representativas, à recuperação das áreas degradadas e à definição de áreas de proteção prioritária 

podem embasar medidas benéficas aos sistemas geoambientais. Dentre os princípios estabelecidos pela 

Lei 6.938/1981, destacam-se os seguintes: 

− (1) Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade da vida 

humana (art. 2º, caput); 

− (2) Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo 

(art. 2º, I); 

− (3) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar (art. 2º, II); 

− (4) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais (art. 2º, III); 

− (5) Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas (art. 2º, IV); 

− (6) Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 

dos recursos naturais (art. 2º, VI); 

− (7) Acompanhamento do estado da qualidade ambiental (art. 2º, VII); 

− (8) Recuperação das áreas degradadas (art. 2º, VIII); 

− (9) Proteção das áreas ameaçadas de degradação (art. 2º, IX); 

− (10) Compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, I); 

− (11) Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativas à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico (art. 4º, II); 

− (12) Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 

manejo de recursos ambientais (art. 4º, III); 
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− (13) Preservação e restauração dos recursos ambientais, mediante sua utilização racional e 

disponibilidade permanente, tendo em vista a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4º, 

VI). 

4.2.3 – Política Agrícola. 

O estado de conservação de um bioma varia conforme os diferentes modos pelos quais são 

aproveitados os recursos naturais nele existentes. A Lei 8.171/1991, que estabelece as diretrizes da política 

agrícola brasileira, contém regras importantes quanto ao uso dos recursos naturais das propriedades rurais 

no País. Deve-se destacar que essa lei subordina o exercício da atividade agrícola à proteção do meio 

ambiente, à conservação e recuperação dos recursos naturais (art. 3º, IV, art. 4º, IV, art. 16, art. 19, I, art. 

22, art. 48, III), à preservação máxima da heterogeneidade genética (art. 12, II). Adicionalmente, toma o 

zoneamento agroecológico como critério de aprovação do crédito rural (art. 50, §3º), declara o solo como 

patrimônio natural do País (art. 102) e prevê a concessão de incentivos especiais ao proprietário rural que 

preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade e recuperar, usando espécies 

nativas ou ecologicamente adaptadas, as áreas já devastadas de sua propriedade (art. 103, I e II). 

Adicionalmente, a lei contém os seguintes preceitos: 

− (1) Eliminação das distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da 

agricultura (art. 3º, III); 

− (2) Proteção do meio ambiente, garantia do seu uso racional e estímulo à recuperação dos recursos 

naturais (art. 3º, IV); 

− (3) Proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais (art. 4º, IV, art. 

16, art. 19, I, art. 22); 

− (4) Priorização do melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo ambiente natural dos 

ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade e a preservação máxima da heterogeneidade 

genética (art. 12, II); 

− (5) Respeito às características regionais e geração de tecnologias voltadas para a sanidade animal 

e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente (art. 12, IV); 

− (6) Difusão de tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos 

recursos naturais e à melhoria das condições de vida no meio rural (art. 17, I); 

− (7) Obrigação de o Poder Público, nas três escalas de governo, disciplinar e fiscalizar o uso 

racional do solo, da água, da fauna e da flora (art. 19, II); 
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− (8) Obrigação de o Poder Público coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das 

nascentes dos cursos d’água e do meio ambiente (art. 19, VII); 

− (9) Responsabilidade comum do Poder Público, dos proprietários de direito, beneficiários da 

reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais quanto à fiscalização e uso racional dos 

recursos naturais (art. 19, parágrafo único); 

− (10) Adoção das bacias hidrográficas como unidades básicas de planejamento do uso, da 

conservação e da recuperação dos recursos naturais (art. 20); 

− (11) Introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da 

produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e 

preservação do meio ambiente (art. 48, III); 

− (12) Zoneamento agroecológico como critério de aprovação do crédito rural (art. 50, §3º); 

− (13) Divulgação e estímulo relativos a práticas de mecanização que promovam a conservação do 

solo e do meio ambiente (art. 96, VI); 

− (14) Respeito ao solo como patrimônio natural do País (art. 102); 

− (15) Concessão de incentivos especiais ao proprietário rural que preservar e conservar a cobertura 

florestal nativa existente na propriedade e recuperar, usando espécies nativas ou ecologicamente 

adaptadas, as áreas já devastadas de sua propriedade (art. 103, I e II); e 

− (16) Apoio técnico-educativo governamental no desenvolvimento de projetos de preservação, 

conservação e recuperação ambiental (art. 103, parágrafo único, V). 

4.2.4 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A Lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNRH), também consagra princípios e diretrizes 

relevantes para a conservação da cobertura vegetal dos diferentes biomas do País. Destacam-se os 

seguintes: 

− (1) A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e ação (art. 1º, V); 

− (2) Conservação da disponibilidade de água para a atual e para as futuras gerações, em padrões de 

qualidade aos respectivos usos (art. 2º, I); 

− (3) Utilização racional e integrada dos recursos hídricos (art. 2º, II); 



ALVARENGA L.J. 2010. Avaliação geológico-ambiental da compatibilidade da legislação florestal para a conservação... 

 

 - 56 - 

− (4) Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais (art. 2º, III); 

− (5) Adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País (art. 3º, II); 

− (6) Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental (art. 3º, III); 

− (7) Articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (art. 3º, V). 

A adequada gestão das bacias hidrográficas contribui para a prevenção e para o controle dos 

desmatamentos, mediante os planos de recursos hídricos. Para isso, esses planos devem considerar, além 

dos recursos hídricos, o tipo de ocupação da bacia e o estado de sua vegetação remanescente (MMA 

2010). 

4.2.5 – Código Florestal. 

Normas mais específicas e pormenorizadas sobre proteção da vegetação são encontradas no 

Código Florestal brasileiro, instituído pela Lei 4.771/1965, e modificado pela Lei 7.803/1989 e pela 

Medida Provisória 2.166-67/2001. Essa codificação reconhece as florestas e demais formas de vegetação 

existentes no País como úteis às terras que revestem (art. 1º, caput) e cria dois institutos importantes para a 

proteção da flora brasileira – a Área de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL). A 

primeira é definida como a «área protegida […], coberta ou não por vegetação, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas» (art. 1º, §2º, II). Já a 

segunda é tomada como a «área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação 

dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas» 

(art. 1º, §2º, III). 

Segundo o Código Florestal, são consideradas APP as florestas e demais formas de vegetação 

situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, 

cuja largura mínima deve ser de: 

− 30m para os córregos com menos de 10m de largura; 

− 50m para os cursos d’água que tenham de 10 a 50m de largura; 

− 100m para aqueles que tenham de 50 a 200m de largura; 

− 200m para os cursos d’água que apresentem de 200 a 600m de largura; 
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− 500m para os que tenham largura superior a 600m. 

Também são de preservação permanente as vegetações situadas ao redor de lagoas, lagos ou 

reservatórios de água naturais ou artificiais, assim como as situadas nas nascentes, ainda que intermitentes, 

e nos chamados olhos d’água, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50m de 

largura. 

Consideram-se APP, igualmente, os topos de morros, montes, montanhas e serras, as encostas ou 

partes delas, cuja declividade seja superior a 45%, as restingas (fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues) e as bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100m. Por fim, são de preservação obrigatória quaisquer formas de vegetação situadas em 

altitude superior a 1800m. 

Vale sublinhar que as APP, especialmente as localizadas ao longo de cursos d’água, constituem 

corredores ecológicos naturais, contribuindo para a adaptação de espécies às mudanças climáticas 

(Lavratti & Prestes 2009). 

A mesma codificação prevê a conservação de 20%, no mínimo, das áreas das propriedades rurais 

localizadas no domínio do Cerrado. São as chamadas áreas de reserva legal. Tanto o regime de uso como a 

localização dessas áreas devem se embasar em critérios técnicos e científicos. Com efeito, a utilização das 

RL deve observar os princípios do manejo ecológico sustentável. Já a localização das áreas deve levar em 

consideração as seguintes variáveis: (1) plano de bacia hidrográfica; (2) plano diretor municipal; (3) 

zoneamento ecológico-econômico; (4) outras categorias de zoneamento ambiental; (5) proximidade com 

outra RL, APP, unidade de conservação ou outro espaço protegido. Ao fixar esse último critério de 

decisão técnico-administrativa, a legislação florestal estimula a formação de corredores ecológicos, 

visando a prevenir os impactos ambientais negativos decorrentes da quebra da continuidade floral. Tais 

corredores podem vir a desempenhar funções relevantes no contexto de mudança global do clima, ao 

propiciarem rotas de migração para a adaptação de espécies animais e vegetais às alterações climáticas 

(Lavratti & Prestes 2009). 

Pelo fato de apenas 8,24% (aproximadamente) do bioma Cerrado serem protegidos por unidades 

de conservação, os ecossistemas localizados em propriedades particulares têm grande relevância para a 

conservação da continuidade floral e do bioma como um todo. Daí a importância, de modo especial, das 

APP e das áreas de RL (MMA 2010). 

Também é digna de nota a regra segundo a qual as florestas de propriedade particular, enquanto 

em divisas com outras sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições que vigorarem para 

estas (art. 9º). Isso significa, na prática, que as mesmas restrições aplicáveis a uma área de reserva legal, 
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p.ex., são extensíveis a uma formação florestal contígua a ela, ainda que tal formação, no contexto da 

propriedade particular em que se localiza, não consista em espaço territorial especialmente protegido. 

Trata-se de regra jurídica ajustada às condições para o bom funcionamento dos sistemas geoambientais, 

pois tende à conservação da continuidade natural da vegetação, mas pouco mencionada e observada na 

prática. A observância de tal critério pode contribuir para a formação de uma extensa rede de corredores 

ecológicos, interligando áreas preservadas ao longo de todo o território nacional (Lavratti & Prestes 2009). 

Merece observação, adicionalmente, o art. 37-A do atual Código Florestal, que veda a conversão 

de floresta ou outra forma de vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que possui 

área desmatada, quando for verificado que a referida área se encontra abandonada, subutilizada ou 

utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e a capacidade de suporte do solo. Conforme Lavratti 

& Prestes (2009), essa regra tem grande relevância para a mitigação das mudanças climáticas, 

considerando-se que a mudança de uso do solo é uma das principais causas das emissões de gases de 

efeito estufa. A maior parte das emissões estimadas de CO2 advém da mudança de uso da terra, 

especialmente da conversão de florestas para uso agropecuário. Para as autoras, enfim, trata-se de um 

dispositivo cuja efetivação poderá contribuir para a promoção de um desenvolvimento agropecuário 

sustentável. 

Em que pese tais regras, a preservação de um continuum florístico, interligando sistemas 

geoambientais que não têm proteção legal como APP ou reservas legais, não é uma obrigação em sentido 

estrito. Não há uma determinação legal a priori que exija, numa escala regional, vale dizer, de bacia 

hidrográfica, a continuidade dos remanescentes da vegetação nativa. Portanto, o tratamento dado pelo 

Código Florestal à questão da quebra da continuidade floral e aos seus impactos geoambientais ainda é 

tímido. 

4.2.6 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

A Lei 9.985/2000 estabelece diretrizes para a criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação (UC). A chamada Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabelece 

que as UC, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir 

uma zona de amortecimento e, em alguns casos, corredores ecológicos (art. 25, caput). 

Conforme Martins Jr. et al. (2008a), corredores ecológicos, fundamentais para a manutenção da 

biodiversidade floral e animal a médio e longo prazo, são sistemas florestais cuja geometria apresenta, em 

geral, maior comprimento que largura. Servem para unir maciços de vegetação (de quaisquer tipos), sejam 

eles próximos ou distantes uns dos outros. Servem, também, para manter a conectividade entre esses 

maciços à totalidade de um bioma, a corpos d’água, matas ripárias e a outros remanescentes florestais. 

Conforme o IBGE (2005), corredor é um: 
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termo adotado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que 
abrange as porções de ecossistemas naturais ou semi-naturais que interligam unidades de 
conservação e outras áreas naturais, possibilitando o fluxo de genes e o movimento da 
biota entre elas, facilitando a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, 
a preservação das espécies raras e a manutenção de populações que necessitam, para sua 
sobrevivência, de áreas maiores do que as disponíveis nas unidades de conservação. 

Segundo Pereira et al. (2007), a maioria das conceituações de corredores ecológicos baseia-se no 

aspecto formal, enfatizando a consistência deles em estruturas lineares formadas por fragmentos de 

habitats da matriz territorial capazes de garantir a mobilidade de espécies de flora e fauna. Alguns autores 

consideram que essas conceituações descontextualizam a mobilidade das espécies da matriz do território, 

que pode apresentar uma feição heterogênea e complexa (Chetkiewicz et al. 2006).  

No art. 2º, XIX, da Lei 9.985/2000, os corredores ecológicos são definidos como: 

porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 
possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão 
de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que 
aquela das unidades individuais. 

Mesmo com as divergências em torno do conceito de corredores ecológicos, como também a 

respeito de seus contributos para a conservação da biodiversidade, Simberloff et al. (1992), citados por 

Pereira et al. (2007), apontam pelo menos quatro benefícios fundamentais decorrentes de sua conservação 

ou implantação: (a) redução dos fatores de inbreeding depression; (b) promoção da mobilidade das 

espécies; (c) redução da estocasticidade demográfica; (d) promoção de taxas de migração. 

De acordo com a Lei do SNUC, a implantação e preservação de corredores ecológicos 

interligando diferentes espaços territoriais especialmente protegidos (UC, APP, RL, etc.) – essenciais para 

a conservação da continuidade floral, como também para a mitigação ou adaptação às mudanças 

climáticas (Lavratti & Prestes 2009) – não é obrigatória. Com efeito, a Lei do SNUC limita-se a 

estabelecer que as UC devem dispor, quando conveniente, de corredores ecológicos, cujos limites podem 

ser definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente. Nessas condições, Lavratti & Prestes (2009, 

p. 18) avaliam que os corredores ecológicos não possuem uma regulação clara, pois «não contam com 

significativo grau de detalhamento quanto à sua criação, natureza, usos permitidos e proibidos, entre 

outros aspectos». 
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4.3 – NORMA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL: POLÍTICA ESTADUAL FLORESTAL E DE 

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE. 

A Lei 14.309/2002, que fixa a política florestal e de conservação da biodiversidade no Estado de 

Minas Gerais, estabelece preceitos gerais sobre proteção das formações vegetais nativas (art. 4º, I), 

proteção da flora (art. 4º, VI), implantação de projetos para recuperação de áreas de reserva legal (art. 5º, 

I, g), criação, implantação, manutenção e manejo de unidades de conservação (art. 5º, II, b) e manejo e uso 

sustentado dos recursos vegetais (art. 5º, II, c). Podem ser destacados os seguintes princípios e diretrizes: 

− (1) Reconhecimento das florestas, das demais formas de vegetação existentes no Estado e dos 

ecossistemas por elas integrados como bens «de utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem» e de 

interesse comum (art. 2º, caput); 

− (2) Utilização dos recursos vegetais naturais e uso alternativo do solo com minimização dos 

impactos ambientais decorrentes e melhoria da qualidade de vida, observando-se as diretrizes de proteção 

e conservação da biodiversidade, proteção e conservação das águas, preservação do patrimônio genético e 

compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio ambiental (art. 3º); 

− (3) Proteção das formações vegetais nativas (art. 4º, I); 

− (4) Garantia da integridade da fauna migratória e das espécies vegetais e animais endêmicas, raras 

ou ameaçadas de extinção, assegurando a manutenção dos ecossistemas a que pertencem (art. 4º, II); 

− (5) Disciplina do uso alternativo do solo e controle da exploração, da utilização, do transporte e do 

consumo de produtos e subprodutos da flora (art. 4º, III); 

− (6) Prevenção de alterações das características e atributos dos ecossistemas nativos (art. 4º, IV); 

− (7) Promoção da recuperação de áreas degradadas (art. 4º, V); 

− (8) Proteção da fauna e da flora (art. 4º, VI); 

− (9) Compatibilização das ações de política florestal e de proteção à biodiversidade com as ações 

das demais políticas relacionadas com os recursos naturais (art. 4º, IX); 

− (10) Criação de mecanismos de fomento ao florestamento, reflorestamento e à pesquisa com o 

objetivo de «complementar programas de conservação do solo e de regeneração ou recomposição de áreas 

degradadas para incremento do potencial florestal do Estado, bem como de minimização da erosão do solo 

e do assoreamento de cursos de água naturais ou artificiais» (art. 5º, I, c); 

− (11) Promoção e estímulo à «implantação de projetos para recuperação de áreas de reserva legal» 

(art. 5º, I, g); 
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− (12) «preservação, conservação e recuperação de ecossistemas» (art. 5º, II, a); 

− (13) «criação, implantação, manutenção e manejo de unidades de conservação» (art. 5º, II, b); 

− (14) «manejo e uso sustentado dos recursos vegetais» (art. 5º, II, c). 

Na linha do Código Florestal brasileiro, prevê-se que as RL devem ser demarcadas, 

preferencialmente, em terreno contínuo com cobertura vegetal nativa. Recomenda-se que as RL sejam 

demarcadas de modo contínuo em relação a outras áreas protegidas, para evitar a fragmentação dos 

remanescentes da vegetação nativa e incentivar a manutenção dos corredores necessários ao abrigo e ao 

deslocamento da fauna silvestre (art. 16, §1º). A Lei 14.309/2002 também demonstra preocupação com os 

impactos negativos decorrentes da quebra da continuidade floral. No entanto, tal como na legislação 

federal, a demarcação das RL em continuidade umas com as outras não é obrigatória. 

Também é digno de nota o art. 39 da lei estadual, que, à maneira da Lei Federal 4.771/1965, 

proíbe a conversão de floresta ou outra forma de vegetação nativa para o uso alternativo do solo na 

propriedade rural que possui área desmatada, quando for verificado que a área em questão se encontra 

abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e a capacidade de suporte 

do solo. 

4.4 – OUTROS ATOS NORMATIVOS RELEVANTES. 

A Resolução 04/2007 da Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) dispõe sobre os 

ecossistemas mais vulneráveis às mudanças climáticas e sobre ações e medidas para sua proteção. De 

acordo com ela, refúgios montanos (campos de altitude, campos rupestres, brejos de altitude e tepuis); os 

ecótonos entre o bioma Cerrado e os biomas Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica; as caatingas arbóreas e 

as florestas decíduas do bioma Caatinga; os manguezais e restingas; os recifes de coral; e os ecossistemas 

em áreas de recarga de aquíferos e de nascentes de rios, constituem os ecossistemas particularmente 

vulneráveis ao fenômeno climático. Dentre as ações de adaptação propostas pela resolução, incluem-se a 

ampliação da representatividade e da efetividade das áreas protegidas e o estímulo a ações de prevenção e 

fiscalização de desmatamento e queimadas ilegais. 

No Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa 55/2002, do Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM), reconhece as conclusões do estudo «Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para 

sua conservação». De acordo com o Atlas, a região de Paracatu, incluindo parte do contexto geológico-

ambiental enfocado na presente investigação, é considerada prioritária para a conservação da flora 

(Drummond et al. 2005). 
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4.5 – NOTAS CONCLUSIVAS PARCIAIS – PARTE IV. 

O direito brasileiro não confere a devida importância ao bioma Cerrado e aos diferentes 

ecossistemas e fitofisionomias que o constituem. Ademais, a legislação florestal atual não considera 

obrigatória a conservação da continuidade da cobertura vegetal na escala de bacia hidrográfica. Leis 

federais e estaduais limitam-se a fixar recomendações técnicas gerais e abstratas sobre proteção dos 

sistemas naturais, mas não contém regras que, refletindo o fato de a continuidade floral ser uma condição 

natural para a proteção desses sistemas, obriguem ou incentivem proprietários rurais e Poder Público a 

conservar o continuum espacial da vegetação. 

Em articulação, o baixo potencial de proteção jurídica do Cerrado e o tratamento jurídico 

insuficiente do problema da quebra da continuidade floral têm contribuído para a devastação dos sistemas 

geoambientais e das diversas fitofisionomias presentes no bioma, tornando consistentes os riscos de sua 

completa fragmentação nos próximos vinte ou trinta anos (cf. Capítulo 1). A conservação dos biomas 

demanda a implementação de uma rede de corredores ecológicos no território nacional, mas esse assunto 

precisa ser regulamentado de modo mais claro pela legislação ambiental (Lavratti & Prestes 2009). 

Analisam-se no próximo capítulo: (1) a ocupação da sub-bacia de Entre-Ribeiros, na bacia do rio 

Paracatu, e (2) o processo da quebra da continuidade espacial da vegetação numa região de recarga dessa 

bacia, no período 1964-2005. Tem-se como objetivo demonstrar em que medida a legislação florestal 

atual no Brasil estimula ou se contrapõe ao processo de formação de descontinuidades florais no Cerrado, 

bem assim se essa legislação corresponde às recomendações científicas para a conservação dos 

ecossistemas do bioma. 
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CAPÍTULO 5 

INCOMPATIBILIDADES ENTRE USOS DA TERRA E CONSERVAÇÃO 

DA CONTINUIDADE FLORAL NA REGIÃO DE ENTRE-RIBEIROS (MG) 

 

5.1 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MEIO FÍSICO: ROCHAS E SOLOS DO SISTEMA 

GEOLÓGICO-AMBIENTAL. 

A sub-bacia de Entre-Ribeiros, situada na bacia do Rio Paracatu, Noroeste de Minas Gerais 

(Figuras 5.1a e 5.1b), é a área-foco e um bom exemplo, em termos espaciais, para a análise do problema 

dos impactos antrópicos sobre o meio ambiente, notadamente os decorrentes da expansão das fronteiras 

agrícolas. 

A região, inserida no bioma Cerrado, possui clima tropical, com duas estações definidas (uma 

seca, outra chuvosa), planaltos suaves, predominância da Latossolos – solos antigos, profundos e com 

baixa predisposição natural à erosão. A área tem bom potencial agrícola, relacionado à ocorrência de 

relevos planos. Contudo, os solos são pobres, em termos de nutrientes, o que demanda procedimentos de 

correção química para sua utilização na agricultura. 

Desde o ano de 1970, observa-se na sub-bacia de Entre-Ribeiros o estabelecimento progressivo de 

frentes agrícolas baseadas em sistemas de irrigação (Rodriguez et al. 2007). As condições planas do relevo 

permitiram o uso de uma forte mecanização das técnicas de produção agrícola, o que tem vindo a 

modificar rapidamente a paisagem da região, devido à retirada quase total da cobertura vegetal natural 

(Silva, 2000) para a implantação de pivôs. 
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Figuras 5.1a e 5.1b: Localização da Sub-Bacia de Entre-Ribeiros (Fonte: Vasconcelos 2010). 
 

As bases cartográficas apresentadas a seguir (Figuras 5.2 a 5.4 e 5.7: lito-estatigrafia, solos, 

hidrografia e vegetação) permitem o estabelecimento de relações entre os atributos dos geossistemas da 

bacia de Entre-Ribeiros e sua cobertura vegetal, bem como uma reflexão posterior acerca da efetividade 

dos instrumentos jurídicos de proteção ambiental-florestal. 

As rochas componentes dessa sub-bacia são, de acordo com a Figura 5.2, as seguintes: EoCp 

EoCambriano Formação Paraopeba (margas, siltitos, argilitos, calcários e ardósias); EoCpd EoCambriano 

Formação Paraopeba (margas, siltitos argilosos, calcários e ardósias com predominância de dolomitos) e 

TQd Terciário/Quaternário, sedimentos detríticos laterizados ou não. 
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Figura 5.2: Rochas do vale da sub-bacia de Entre-Ribeiros, de 3ª ordem, na bacia do rio São Francisco, Vale do Paracatu 

(Martins Jr. et al. 2006). 
 

Na Tabela 5.1, apresentam-se as ordens e sub-ordens de solos no Brasil pelo sistema FAO-

Brasileiro de 1999. Relativamente às ordens referidas, os solos existentes na sub-bacia chegam ao número 

de 14, conforme Tabela 5.2 e Figura 5.3. 
 

Tabela 5.1: Solos classificados em principais ordens e sub-ordens. O uso desses níveis deve ser articulado às escalas 
cartográficas, idealmente 1:250.000 a 1:100.000. Em escalas de detalhe a classificação se desdobra em maiores 
definições de subtipos das sub-ordens. 

 
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (1999) 

- Ordens e Sub-ordens de Solos - 
Argissolos Acinzentados / Amarelos / Vermelho-amarelos / Vermelhos 

Cambissolos Hísticos / Húmicos / Háplicos 

Chernossolos Rêndzicos / Ebânicos / Argilúvicos / Háplicos 

Espodossolos Cárbicos / Ferrocárbicos 

Gleissolos Tiomórficos / Sálicos / Melânicos / Háplicos 

Latossolos Brunos / Amarelos / Vermelho-amarelos / Vermelhos 

Luvissolos Crômicos / Hipocrômicos 

Neossolos Litólicos / Flúvicos / Regolíticos / Quartzarênicos 

Nitossolos Vermelhos / Háplicos 

Organossolos Tiomórficos / Fólicos / Mésicos / Háplicos 

Plintossolos Pétricos / Argilúvicos / Háplicos 

Vertissolos Hidromórficos / Ebânicos / Cromados 
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Tabela 5.2 – Solos da sub-bacia de Entre-Ribeiros no Vale do Paracatu, MG. 
 

LVAd1 
LATOSSOLOS VERMELHO AMARELOS Distróficos típicos argilosos A moderado álicos fase cerrado 
relevo plano e suave ondulado 

LVAd4 
LATOSSOLOS VERMELHO AMARELOS Distróficos típicos argilosos A moderado álicos + 
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos típico argilosos A moderado álicos fase cerrado relevo plano 
e suave ondulado 

LVd1 
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos típicos argilosos A moderado álicos fase cerrado relevo 
plano e suave ondulado 

LVd3 
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos típicos textura média A moderado álicos fase cerrado relevo 
plano e suave ondulado 

LVd4 
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos típicos argilosos A moderados álicos + LATOSSOLOS 
VERMELHO AMARELOS Distróficos típicos argilosos A moderado álicos fase cerrado relevo plano e 
suave ondulado 

CXbd2 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos argilosos textura média A moderado álicos + 
NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos textura indiscriminada A fraco e moderado álicos fase campo 
cerrado relevo ondulado 

CXbd3 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos argilosos textura média A moderado álicos fase 
campo cerrado + LATOSSOLOS VERMELHO AMARELOS Distróficos típicos argilosos A moderado 
álicos fase cerrado fase relevo plano e suave ondulado 

GXbd 
GLEISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos textura indiscriminada A moderado álicos fase 
campo de várzea + LATOSSOLOS VERMELHO AMARELOS Distróficos plínticos argilosos A 
moderado álicos fase campo cerrado fase relevo plano 

RUbe2 
NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb Eutróficos típicos textura indiscriminada A moderado fase floresta 
subcaducifólia e perenifólia de várzea relevo plano + GLEISSOLOS INDISCRIMINADOS fase campo de 
várzea relevo plano 

RLd1 
NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura indiscriminada A fraco e moderado álicos fase 
campo cerrado relevo forte ondulado 

RLd2 
NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura indiscriminada A fraco e moderado álicos + 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos argiloso e textura média A moderado álicos fase 
campo cerrado relevo ondulado e forte ondulado 

RLd4 
NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura indiscriminada muito cascalhenta A fraco álicos 
+ NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura indiscriminada A fraco e moderado álicos fase 
campo cerrado relevo ondulado a escarpado 

RLe1 

NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos chemossólicos + NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos típicos A 
moderado ambos textura indiscriminada fase floresta caducifólia relevo montanhoso + NEOSSOLOS 
LITÓLICOS Distróficos típicos A moderado, textura indiscriminada fase campo cerrado relevo 
montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS 

RLe2 
NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos chemossólicos + NEOSSOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS típicos A 
moderado ambos textura indiscriminada + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Eutróficos lépticos e 
típicos argilosos A moderado fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado 
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Figura 5.3: Solos da sub-bacia de Entre-Ribeiros no Vale do Paracatu (Fonte: Martins Jr. et al. 2006). 
 

A composição de rochas meta-sedimentos, em particular da Formação Paraopeba, favoreceram a 

evolução mais recente de solos de boa aptidão para a agricultura, quando usados com o 

devido tratamento de insumos. As composições de rochas sedimentares do Terciário-

Quaternário em superfícies tabulares de altitude, por sua vez, caracterizam-se como áreas 

determinantes para a recarga de aquíferos subterrâneos que alimentam a rede 

hidrográfica (Figura 5.4), mormente nos períodos de estiagem. 
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Figura 5.4: Hidrografia e corpos d’água de Entre-Ribeiros (Fonte: Martins Jr. et al. 2006). 

5.2 – PROCESSOS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS NA REGIÃO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS GEOAMBIENTAIS. 

Vários processos de degradação ambiental têm vindo a afetar a bacia hidrográfica do rio Paracatu, 

onde se insere a sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros. Destacam-se entre eles: (1) a ação de caça, pesca ou 

extração predatórias para a obtenção de carne, peles, penas, amuletos, cera, mel e animais vivos para 

venda; (2) contaminação das águas e solos por resíduos de agrotóxicos e por processos de eutrofização, 
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levando à mortandade de animais por intoxicação; (3) extração não autorizada de madeira para a produção 

de carvão vegetal, posteriormente destinado a indústrias siderúrgicas20 das regiões Central e Centro-Oeste 

de Minas Gerais; (4) queimadas irregulares; (5) expansão sem critérios das áreas de pastoreio; (6) 

degradação de veredas e matas ciliares; (7) consumo exacerbado de recursos hídricos para a produção 

agrícola, devido ao emprego indiscriminado do pivô central como técnica de irrigação; (8) construção de 

barragens em locais inadequados, incompatíveis com os recursos naturais da região; (9) redução 

significativa da vazão do ribeirão Entre-Ribeiros, mormente na foz da bacia, fato que pode estar associado 

ao desmatamento das zonas de recarga dos aquíferos que a abastecem; (10) impactos negativos 

decorrentes de estruturas rodoviárias. 

 

Figura 5.5: Exemplo de área que, após a retirada da vegetação nativa, foi convertida ao pastoreio no âmbito da bacia hidrográfica 
do ribeirão Entre-Ribeiros, Vale do Rio Paracatu (MG). 

Dentre esses processos de degradação, dá-se ênfase no presente estudo à (9) supressão da 

cobertura vegetal nativa e à consequente (10) quebra da continuidade floral. A quebra da continuidade 

floral (ou quebra da conectividade natural da vegetação) é mais perceptível nas planícies fluviais do baixo 

curso do ribeirão Entre-Ribeiros. Nessas áreas, as matas nativas cederam espaço para a agricultura irrigada 

e extensiva (Andrade 2007). Como se verifica in loco, restam ali remanescentes isolados da vegetação 

original – descontínuos, portanto – e de poucas dimensões espaciais. 

                                                           
20 Para Lewinsohn (2010), quando a atenção da comunidade internacional se voltava para a Amazônia, na década de 1980, uma 
das principais atividades de desmatamento destinava-se ao abastecimento de indústrias siderúrgicas. Grande parte das ações de 
desflorestamento foi deslocada para o Cerrado e, até hoje, é um dos problemas mais sérios do bioma. Segundo o mesmo autor, 
outro grande impacto na região ocorreu com a entrada de grandes investimentos, no final dos anos 1970, para a irrigação e 
correção da acidez do solo, o que permitiu a substituição da pecuária de baixa intensidade pela soja. «Em menos de trinta anos», 
advertiu o estudioso, «a soja está comendo o Cerrado». 
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Figura 5.6: Exemplo de pivô destinado ao cultivo de feijão, com sistema de irrigação (ao fundo). 

 

Para Andrade (2007), tais desconformidades configuram, em conjunto, um cenário de desrespeito 

à capacidade de suporte dos ecossistemas da região, criando uma situação de «geovulnerabilidade 

ambiental». Os usos indevidos da terra na bacia do rio Paracatu têm levado à destruição ou modificação de 

habitats e de comunidades inteiras de animais e plantas nativas, que progressivamente vão perdendo seus 

espaços vitais e cedendo lugar para a agricultura e a pecuária (Andrade 2007). Essa forma de 

vulnerabilidade merece atenção devido à forte tendência de ampliação e intensificação da atividade 

socioeconômica no ambiente em estudo, decorrente da expansão das fronteiras agropecuárias no Cerrado e 

das políticas públicas que a sustentam. 

Com efeito, a bacia do Rio Paracatu, onde se insere a sub-bacia de Entre-Ribeiros, é marcada pela 

implantação extensiva de projetos de agricultura mecanizada e irrigada, a maioria deles voltada para a 

produção de soja, milho e feijão. O sistema de irrigação predominante é o pivô central (Figura 5.6), que se 

expandiu notavelmente na região, vindo a alterar quase completamente a paisagem e a modificar a 

dinâmica natural dos ecossistemas ali existentes. A crescente ocupação da área da bacia para o cultivo 

agrícola, com a consequente intensificação do uso da água para a irrigação, o manejo sem embasamento 

técnico-científico e, em linhas gerais, a falta de planejamento para a utilização dos recursos naturais causa 

desconformidades entre os usos da terra e a conservação de recursos naturais na área da bacia (Andrade 

2007). 

A sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, de modo particular, consiste numa representação espacial 

da lógica de produção agrícola incompatível com a conservação dos diferentes biomas e sistemas naturais 
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existentes no País. Trata-se de uma lógica em que a proteção desses sistemas não é integrada ao modo de 

produção agrícola. Fala-se, nesse contexto, de uma dicotomia entre conservação de recursos naturais, de 

um lado, e cultivo agrícola, por outro. Nessa relação dicotômica, o segundo pólo tem praticamente 

anulado o primeiro. Examina-se, a seguir, a situação-problema da quebra da continuidade floral, que 

constitui o mote para a análise crítica da legislação ambiental-florestal no presente estudo. 

5.2.1 – Quebra da Continuidade Floral em Entre-Ribeiros e numa Área de Recarga da Sub-bacia. 

A quebra da continuidade floral é um fato verificável em quase toda a área da sub-bacia de Entre-

Ribeiros. O processo deriva, em linhas gerais, da lógica de produção agrícola e de ocupação da área da 

bacia. Por outro lado, o problema põe em evidência o fato de que, muitas vezes, o próprio Poder Público e 

a legislação estimulam, ainda que não intencionalmente, modos de ocupação e de ordenamento territorial 

incompatíveis com as condições naturais necessárias à conservação dos sistemas naturais. 

Procedendo-se a uma análise histórica, nota-se que a sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros era 

originariamente coberta pelo Cerrado e apresentava, pois, as fisionomias vegetais tipicamente encontradas 

no bioma. Trata-se de uma área com ocorrência natural, além disso, de ecossistemas de mata fluvial ciliar 

e mata seca, bem como de sistemas hidromórficos, como lagoas marginais e campos hidromórficos. 

Entretanto, ao longo dos anos houve uma modificação drástica da paisagem da região. Martins Jr. 

et al. (2006, 2008b), Andrade (2007) e Vasconcelos (2009, 2010) conduziram estudos detalhados sobre os 

impactos ambientais ocasionados pela expansão das atividades agropecuárias na sub-bacia de Entre-

Ribeiros. Os principais vetores de impacto identificados foram o desmatamento extensivo das áreas de 

cerrado e o uso intensivo de água para irrigação. Vasconcelos (2009, 2010), particularmente, estudou a 

progressão do uso da terra no intervalo 1975-2008 e chegou à conclusão de que houve a degradação e a 

quebra da continuidade espacial entre os ecossistemas que originariamente ocupavam a área da sub-bacia, 

como demonstrado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7: Progressão do uso da terra de 1975 a 2008, intervalo em que se degradaram e se desfragmentaram os ecossistemas da 
bacia de Entre-Ribeiros, provocando escassez hídrica por excesso de demanda (modificado de Vasconcelos 2010). 

 

O desmatamento destinado à expansão agrícola, especialmente nas áreas de recarga de aquíferos, 

causou impactos no ciclo hidrogeológico, gerando conflitos por uso de recursos hídricos. A diminuição na 

vazão dos rios também prejudicou a qualidade das já escassas matas ciliares, últimos corredores naturais 

de vegetação em meio à paisagem modificada pelo homem. Por meio de análises de geoprocessamento na 
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base cartográfica, pôde-se inferir que 77,05% da superfície de lito-estratigrafia sedimentar do Terciário 

Quaternário quedava ocupada por usos antrópicos. Este cenário de ocupação apresenta-se, pois, como uma 

cumulação de impactos entre a continuidade floral e a escassez de recursos hídricos. 

Com a expansão da frente agrícola irrigada, a utilização dos recursos hídricos na região de Entre-

Ribeiros chegou a um nível superior ao recomendado pelos órgãos de gestão de recursos hídricos (Moreira 

2006), repercutindo negativamente nas condições de conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres 

associados. Em períodos de estiagem, alguns cursos d’água chegaram a secar (ANA 2003) e foram 

detectados conflitos entre agricultores pelos recursos hídricos escassos (Pruski et al. 2007). 

O desmatamento extensivo e a quebra da continuidade floral também são claramente perceptíveis 

numa região de mais de 13.000 km2 de recarga entre as sub-bacias do ribeirão Entre-Ribeiros, do rio São 

Marcos, Alto Paranaíba e São Mateus em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A região consiste numa 

superfície tabular de altitude, composta de aquífero poroso sedimentar, margeada por cristas ravinadas de 

calcário dolomítico – ambas litologias de grande potencial de recarga para a hidrografia existente (Figura 

5.8). 
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Figura 5.8: Representação das Bacias Hidrográficas Brasileiras e Visualização Geral de Área de Recarga da Sub-bacia de Entre-

Ribeiros. 
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A quebra da continuidade floral pode ser percebida comparando-se a cobertura vegetal que a 

região apresentava em 1964 – um ano antes da promulgação do Código Florestal em vigor – e a cobertura 

vegetal em 2005. 

Nessa análise, verifica-se que as diversas fitofisionomias do Cerrado cederam espaço para 

atividades humanas, especialmente para o agronegócio. Como que a refletir um «preconceito» em relação 

ao Cerrado, e que atinge notadamente as feições-savana desse bioma, as áreas de Campo, Campo Cerrado 

e Cerrado stricto sensu diminuíram sensivelmente num intervalo pouco superior a quarenta anos. As 

Figuras 5.9 e 5.10, elaboradas no âmbito do Projeto GZRP – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subterrâneos entre Bacias que Partilhem Zonas de Recarga de Aquíferos (Martins Jr. et al. 2009) elucidam 

bem a quebra da continuidade floral na sobredita região de recarga. 

Analisando-se a cobertura vegetal da região em 1964, observa-se, em linhas gerais, que: 

(1) Predominava na paisagem a cobertura vegetal nativa do bioma Cerrado, caracterizada por 

formações savânicas com enclaves florestais. Dentre as tipologias vegetais identificadas na área, notavam-

se: (a) Campo, que se distribuía predominantemente a oeste e a sul, (b) Campo Cerrado, que ocupava 

principalmente a porção leste da área; (c) Cerrado stricto sensu, na parte centro-norte; 

(2) As diferentes fitofisionomias se distribuíam de forma contínua na região. Apenas as áreas 

ocupadas pela Floresta Estacional Decidual, entre as latitudes 16º40’S e 16º50’S, apresentavam-se 

espacialmente descontínuas, devido à pressão de atividades antrópicas em curso no seu entorno; 

(3) Havia poucas e individualizadas manchas de espaço antropizado, localizadas na parte leste 

da área e a sul da latitude 16º40’S. As atividades antrópicas foram agrupadas na classe «Outros», 

englobando áreas cultivadas ou urbanas, pastagens e solo exposto. 
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Figura 5.9: Carta da Distribuição Espacial da Cobertura Vegetal em Área de Recarga das Bacias Hidrográficas de São Marcos, 
Alto Paranaíba, Paracatu (Alto Entre-Ribeiros) e São Mateus em 1964 (Fonte: Carneiro & Martins Jr., in Martins Jr. 
et al. 2009). 
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Já em 2005, a paisagem apresentou as seguintes características: 

(1) Presença do espaço antropizado em quase toda a extensão da área, notadamente na faixa 

central longitudinal; 

(2) As fisionomias vegetais nativas do bioma Cerrado aparecem espacialmente descontínuas 

devido à supressão da vegetação para o avanço de atividades agrícolas ou pecuárias. De maneira nítida, o 

Campo se localiza no lado oeste da área, enquanto o Campo Cerrado predomina na porção leste, com 

algumas unidades a sul. O Cerrado stricto sensu é reduzido a poucas e pequenas localidades na parte sul 

da área. A Floresta Estacional Decidual e as tipologias vegetais de fisionomia savânica apresentam 

também descontinuidade espacial, conquanto concentradas longitudinalmente entre as latitudes 16º40’S e 

16º50’S. 
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Figura 5.10: Carta da Distribuição Espacial da Cobertura Vegetal em Área de Recarga das Bacias Hidrográficas em do rio São 
Marcos, Alto Paranaíba, Paracatu (Alto Entre-Ribeiros) e São Mateus em 2005 (Fonte: Carneiro & Martins Jr., in 
Martins Jr. et al. 2009). 
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Verifica-se na Tabela 5.3 a quantidade de área que cada classe de cobertura vegetal apresentou em 

1964 e em 2005. Apresentam-se, também, dados referentes às variações temporais em km2, os percentuais 

de cada classe em relação à área total e as variações percentuais de cada classe no intervalo considerado. 

Área em 1964 Área em 2005 Variação entre 1964 e 2005 
CLASSES DE COBERTURA VEGETAL 

Km2 % da área Km2 % da área Km2 % da área 
% relativa à 
classe 

Campo (de Altitude, Limpo e Sujo) 1.010,9 36,00 491,0 17,49 -519,9 -18,51 -51,43 
Campo Cerrado 745,5 26,55 272,4 9,70 -473,1 -16,85 -63,46 
Cerrado 745,1 26,54 37,6 1,34 -707,6 -25,20 -94,96 
Floresta Estacional Decidual 49,4 1,76 49,3 1,76 -0,1 0,00 -0,14 
Outros (espaço antropizado com áreas 
cultivadas ou urbanas, pastagens e solo 
exposto) 

257,1 9,15 1.957,7 69,72 1700,6 60,56 661,60 

Total de cobertura nativa 2.551,0 90,8 850,3 30,28 -1.700,6 -60,56 -66,67 
Total da área comparada 2.808,0 100,00 2.808,0 100,00 - 

Tabela 5.3: Quantificação da variação temporal da cobertura vegetal em área de recarga da bacia hidrográfica do ribeirão Entre-
Ribeiros: 1964-2005.  

 

Como se vê, o intervalo 1964-2005 significou uma drástica transformação na superfície da área. 

As diversas fitofisionomias do bioma Cerrado cederam espaço à expansão de atividades agropecuárias, 

tornando-se descontínuas e confinadas em remanescentes. Em termos espaciais e quantitativos, as 

atividades antrópicas cresceram 661,60% durante o período, o que corresponde a 60,56% da área, antes 

ocupados pela vegetação nativa, e totalizando 69,72%. 

Como que a refletir um «preconceito» em relação ao Cerrado, e que atinge notadamente as feições 

savânicas desse bioma (cf. Capítulo 1), as áreas de Campo, Campo Cerrado e Cerrado stricto sensu 

diminuíram sensivelmente num período pouco maior que quarenta anos. Com efeito, as tipologias vegetais 

com fisionomia de savana apresentaram diminuição de área superior a 50%. Em 1964, Cerrado e Campo 

Cerrado ocupavam áreas com extensão quase equivalente; todavia, em 2005, o Cerrado apresentou maior 

redução de área, com índice de 94,96%, enquanto o Campo Cerrado mostrou uma redução da ordem de 

63,46%, correspondendo, respectivamente, a 1,34% e 9,70% da área. O Campo também apresentou 

grande redução de sua área, diminuindo 51,43%, ao passo que a Floresta Estacional Decidual – de 

fisionomia tipicamente florestal – apresentou redução mínima de 0,14%, ínfimo em termos espaciais. 

De outro ângulo, no período considerado, não se verificou nenhum esforço político-administrativo 

voltado para a implantação de corredores ecológicos que interligassem os remanescentes de vegetação 

nativa, omissão que, na prática, coloca em risco a conservação dos sistemas naturais lá existentes. 
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5.2.2 – Primeira Análise das Consequências Geoambientais da Quebra da Continuidade Floral na 

Região de Entre-Ribeiros. 

Considerando-se as inter-relações dos diversos elementos geoambientais, pode-se afirmar que a 

sensível diminuição da cobertura vegetal e a consequente quebra da «continuidade floral» colocam a 

conservação dos solos e dos recursos hídricos na região numa situação de vulnerabilidade ambiental. Isso 

porque é justamente a vegetação nativa que protege o solo contra os processos erosivos eólicos e hídricos 

e que, ao dificultar o escoamento superficial da água, permite maior tempo de contato entre a água da 

chuva e o solo, favorecendo a infiltração. Se a cobertura vegetal nativa é suprimida sem atenção a esses 

aspectos da realidade, cedendo lugar à ocupação antrópica, os demais elementos ambientais ficam sujeitos 

a modificações que podem prejudicar o equilíbrio ambiental (cf. Capítulo 3). 

A compactação do solo irá depender muito das técnicas adequadas de manejo agrícola, i.e., da 

interferência dessas sobre a estrutura do solo. Estrutura, nesse sentido, pode ser definida como o arranjo 

entre os grãos primários do esqueleto (argila, silte e areia), o plasma inter-granular e os espaços porosos, 

implicando forma, tamanho e disposição de unidades agregadas maiores – os peds (Resende et al. 2002; 

Ferreira & Dias Jr. 2002). Essa estrutura é um fator de peso na determinação da porosidade e 

permeabilidade do solo (Ferreira & Dias Jr. 2002). Contudo, os métodos agrícolas que reviram o solo, 

como a aragem, causam impacto evidente sobre as propriedades físicas estruturais (Richart et al. 2005). O 

impacto sobre a estrutura é ainda maior quando o solo está em situações de umidade elevada (após chuva, 

irrigação ou em terrenos hidromórficos) ou mesmo em situações de seca acentuada (Ferreira & Dias Jr. 

2002). Ademais, a compactação da camada superficial do solo também é causada pela força das gotas de 

chuva impactantes no solo desprotegido (Richart et al. 2005). No caso da pecuária, o excesso da 

frequência e a densidade do pastoreio aumentam a compactação da camada do solo na profundidade de 0 a 

5cm, diminuindo a capacidade de infiltração da água (Bragagnolo et al. 2007). Nesses termos, para que 

haja a conservação da circulação hídrica, as opções tecnológicas a serem adotadas devem aliar a 

implementação de atividades antrópicas à preservação de unidades florestais, fazendo-se uso, por 

exemplo, de corredores ecológico-econômicos que perpassem todo o território por entre todas as vertentes 

e maciços remanescentes, sobretudo nas áreas de recarga. 

A supressão da cobertura vegetal nativa e a quebra da continuidade floral causam impactos 

negativos à biodiversidade vegetal e animal, e prenunciam as «florestas silenciosas». As plantas dos 

cultivos agrícolas não estão adaptadas às condições ambientais do cerrado tanto quanto as nativas; soma-

se isso à interferência dos diversos insumos agrícolas que infiltram no solo. Dentro do solo, a 

descaracterização das condições naturais pela agricultura acarreta a perda de biodiversidade de fungos, 

bactérias e vermes. Com isso, diminui-se a fertilidade natural do solo, já que esses organismos intra-
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terrestres decompõem a matéria orgânica em nutrientes minerais como, por exemplo, o nitrogênio. O 

desequilíbrio causado na cadeia alimentar subterrânea também pode levar ao alastramento de pragas como 

fungos e vermes danosos às lavouras. Nesses moldes, a fertilidade e o impacto sobre o ecossistema do 

subsolo estão associados. 

Deve-se referir, também, que a conversão de áreas nativas para a agricultura de ciclo curto 

aumenta a susceptibilidade do solo a processos erosivos, uma vez que os solos ficam expostos e 

desprotegidos. Com efeito, a retirada da cobertura nativa produz a desestruturação dos horizontes 

superficiais e a diminuição da quantidade de matéria orgânica e húmus. Diretamente exposto ao 

escoamento superficial da água da chuva, ocorre o substancial aumento na quantidade de solos erodidos, 

implicando perdas de nutrientes e da própria quantidade de solos. A menor quantidade de infiltração leva a 

uma diminuição no nível freático dos aquíferos, acentuada pela demanda para usos antrópicos. Faz-se uma 

ressalva para os casos de plantio em sequeiro, com boas práticas de cobertura de todos os tipos de solos 

nas entressafras, sobretudo na estação chuvosa.  

5.3 – RELAÇÕES ENTRE GEOSSISTEMAS, PROTEÇÃO JURÍDICA E IMPACTOS 

AMBIENTAIS NAS ÁREAS ESTUDADAS. 

Com o objetivo de inter-relacionar a proteção jurídica ambiental-florestal e os diferentes aspectos 

da sub-bacia de Entre-Ribeiros e da área de recarga entre as sub-bacias do ribeirão Entre-Ribeiros, do rio 

São Marcos, do Alto Paranaíba e do rio São Mateus, apresenta-se a Tabela 5.4. Nesta tabela, é possível 

inferir o grau de inter-relação entre os diferentes componentes dos geoecossistemas (lito-estratigrafia, 

hidrogeologia, geoformas, solos, vegetação nativa), sua proteção jurídica e seus principais impactos 

ambientais. A estruturação desta tabela baseia-se nos estudos apresentados por Martins Jr. et al. (2006, 

2008), Andrade (2006) e Vasconcelos (2009, 2010). 
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Tabela 5.4: Relações predominantes entre geossistemas, ecossistemas, proteção jurídica e impactos ambientais para a sub-bacia 
de Entre-Ribeiros e para área de recarga entre as sub-bacias do ribeirão Entre-Ribeiros, do rio São Marcos, Alto 
Paranaíba e São Mateus. 

 

GEOFORMAS PEDOLOGIA 
LITO-
ESTRATIGRAFIA 

VEGETAÇÃO HIDROGEOLOGIA 
PROTEÇÃO 

JURÍDICA 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

Superfícies 
Tabulares de 
Altitude 

Latossolos 

Rochas 
sedimentares do 
Terciário-
Quaternário 

Cerrado Áreas de Recarga 

100m nas 
bordas de 
chapada. 
Desprotegida 
fora das bordas. 

Ocupação por 
agricultura 
irrigada e 
assentamentos de 
reforma agrária 

Meta-
sedimentos do 
EoCambriano 
(Paraopeba) 

Cerrado  
 

APP nas áreas 
com mais de 
45º de 
inclinação.  

Vertentes 
Ravinadas 

Cambissolos 

Dolomitos 

Floresta 
Estacional 
Decidual 
(Mata Seca) 

Áreas de 
escoamento 
superficial 

Proibido corte 
raso nas 
florestas acima 
de 25º. 
Protegida pela 
Lei Federal 
11.428/2006 
(bioma Mata 
Atlântica). 

Erosão laminar 
quando ocupado 
para pecuária. 

Baixadas 
planas 

Latossolos 

Meta-
sedimentos do 
EoCambriano 
(Paraopeba) 

Cerrado 
Áreas de 
transporte hídrico 
subterrâneo 

Desprotegida. 

Desmatamento 
quase total para 
agricultura 
irrigada. 

Vales 
aluviais 

Neossolos 
flúvicos 

Depósitos 
quaternários 

Floresta 
Estacional 
Semi-
Decidual 
(mata ciliar) 

Áreas de 
descarga. 

APP de 
margens de 
cursos de água. 

Desmates 
generalizados. 
Diminuição na 
vazão dos rios. 

 

Analisando-se a Tabela 5.4, verifica-se de que maneira os impactos ambientais se sobrepõem aos 

diversos geoecossistemas identificados. A vegetação de Cerrado, como referido, apresenta a menor 

proteção jurídica e foi eliminada quase completamente pela ocupação agrícola. A ocupação dos 

ecossistemas de áreas de recarga acarreta impactos sobre os ecossistemas de matas ciliares, pela 

diminuição de vazão dos rios e do nível freático nos sedimentos aluviais adjacentes. Conjugando a Tabela 

5.4 com os diversos mapas apresentados, chega-se à compreensão de que a as diversas condições naturais 

e os instrumentos para a conservação da continuidade floral devem ser analisados levando-se em conta a 

heterogeneidade dos sistemas bióticos e abióticos, à luz de uma abordagem baseada nas bacias 

hidrográficas. 

5.4 – A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL-FLORESTAL ANTE A QUEBRA DA CONTINUIDADE 

FLORAL. 

O Código Florestal brasileiro, instituído pela Lei federal 4.771/1965 tem como objetivo principal a 

conservação da flora brasileira, na linha político-jurídica da Constituição brasileira/1988, que impõe ao 

Poder Público os deveres de «preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
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ecológico das espécies e ecossistemas» e de «proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade» (art. 225, §1º, I e II). Para isso, o Código criou dois importantes tipos de áreas 

protegidas, as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as de Reserva Legal (RL). A primeira tem como 

função ambiental «preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas» (art. 1º, 

§2º, II). A segunda é considerada «necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e 

flora nativas» (art. 1º, §2º, III) (cf. Capítulo 4). 

A preservação da continuidade da vegetação é uma condição necessária para o «bom 

funcionamento» dos sistemas geoambientais em que ela se distribui, sendo conhecidos alguns impactos 

geológico-ambientais negativos da quebra dessa continuidade (cf. Capítulo 3). Todavia, o Código 

Florestal ainda não contém preceitos que, a reconhecer essa condição da realidade, obriguem à 

preservação da continuidade floral (cf. Capítulo 4). E não é exagero afirmar que a legislação florestal, de 

um modo geral, chega a estimular a quebra da continuidade da cobertura vegetal. Essa conclusão baseia-se 

nas seguintes observações: 

(1) A redação atual do Código Florestal brasileiro não condiciona as autorizações para supressão 

de vegetação nativa à preservação da continuidade entre os remanescentes naturais de diferentes 

propriedades rurais, ocasionando, assim, a formação de descontinuidades na cobertura vegetal; 

(2) A localização e o dimensionamento das APP e RL, quando efetivamente implantadas, 

baseiam-se na lógica espacial euclidiana, essencialmente quantitativa, sem haver uma consideração 

topológica em relação à organização dinâmica da vida, ou seja, sem levar em conta os espaços vitais de 

muitas espécies (cf. Capítulo 2). Com efeito, o dimensionamento de tais áreas protegidas é determinado, 

genericamente, conforme os percentuais fixos estabelecidos no Código Florestal, sem haver consideração 

às características específicas de cada tipo de ecossistema e paisagem e à complexa cadeia de inter-

relacionamentos dos diversos componentes do sistema geoambiental em que as áreas se inserem, segundo 

uma perspectiva fundada na noção de espaço topológico; 

(3) A noção geológica é ainda muito menos percebida no âmbito da própria comunidade científica 

do que as noções biológicas para a caracterização do bioma, dos sistemas bióticos e abióticos como um 

todo. Entende-se que as variáveis abióticas geológicas, entre elas os tipos de rochas, as geoformas, os 

solos e seus atributos (umidade, profundidade e capacidade de campo), a biovariabilidade espacial, as 

relações fitogeoquímicas das várias espécies, os micro-climas, a suscetibilidade à erosão, devem ser 

levadas em consideração para a caracterização do bioma. A heterogeneidade geológica, geomorfológica e 
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pedológica condiciona o substrato vegetal. Consequentemente, a proteção das APP e das áreas de reserva 

legal devem levar em conta a heterogeneidade ecossistêmica para assegurar a continuidade floral de modo 

eficaz; 

(4) A despeito do fato de a bacia hidrográfica ter sido consagrada como marco territorial para a 

implementação da Política Agrícola e da Política Nacional de Recursos Hídricos (cf. Capítulo 2 e Capítulo 

4), ela não tem sido levada em consideração, na prática, para esses fins. A definição dos locais onde serão 

implantadas as reservas legais se atém aos limites das glebas, sem haver uma visão sistêmica a orientar os 

loci mais adequados para tanto. A legislação florestal e a prática administrativa correlata acabam 

contribuindo, assim, para a configuração de uma paisagem com cobertura vegetal fragmentada, i.e., 

descontínua; 

(5) Merece atenção o papel da vegetação natural na manutenção da estabilidade geral do perfil de 

maturidade das bacias hidrográficas, quando essas ainda têm terrenos com geopotenciais para alcançarem 

um perfil de equilíbrio com máxima entropia decorrente de processos erosivos naturais que modelam o 

relevo e as geoformas (Ceres et al. 2003). Do mesmo modo, a vegetação é um fator relevante para a 

manutenção da estabilidade de terrenos das bacias que já atingiram o perfil de maturidade (Martins Jr. et 

al. 2003, Martins Jr. et al. 2008b), ou seja, ela contribui para que não ocorra o avanço de novos processos 

erosivos. A análise integrada de vegetação, bacia hidrográfica e dos processos geológicos e 

geomorfológicos, embora necessária, não é estimulada pela legislação ambiental-florestal. 

Nesse contexto, Delalibera et al. (2008) ponderam que, embora o Código Florestal contribua para 

a prevenção e mitigação de impactos ambientais, ele não especifica, de modo claro e objetivo, conceitos 

fundamentais para a conservação, como: (1) conectividade da vegetação na escala de bacia hidrográfica, 

(2) largura dos corredores ecológicos, (3) tamanho dos remanescentes de vegetação a serem conservados, 

(4) consequências do efeito de borda. Daí a relevância de estratégias de ordenamento territorial que 

priorizem a integração das áreas protegidas e a criação de corredores ecológicos, a partir de uma visão 

compreensiva da bacia hidrográfica. 

Com essa argumentação, torna-se premente a necessidade de uma reformulação da legislação 

ambiental-florestal, que deve possibilitar uma avaliação interdisciplinar para a ocupação sustentável do 

território brasileiro (Figura 5.11). Além disso, também é necessária a capacitação dos profissionais de 

meio ambiente dos setores público e privado, para que possam compreender e aplicar a gestão ambiental 

integrando o Direito, as Geociências e as Ciências Biológicas de maneira eficiente. 
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Figura 5.11: Relações entre os temas aqui tratados da realidade ontológica, sob a visão disciplinar com suas limitações, às 

práticas atuais dentro da ideia de desenvolvimento, às limitações da legislação ambiental, aos novos conceitos de 
desenvolvimento sustentável e à necessidade de um conhecimento da realidade com bases interdisciplinares e 
transdisciplinares. Observa-se que as leis mantêm concordância em certos aspectos [ ] com a noção de 
desenvolvimento sustentável; em outros, estão em discordância dialética ] [; do mesmo modo a visão disciplinar 
favorece o desmatamento ] [ em oposição a outra visão que trata da conservação sob visão sistêmica. 

 

5.5 – NOTAS CONCLUSIVAS PARCIAIS – PARTE V. 

A ocupação da sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, bacia do rio Paracatu, e de uma região de 

recarga entre as sub-bacias do ribeirão Entre-Ribeiros, do rio São Marcos, Alto Paranaíba e São Mateus 

(Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal), põe em evidência um desencontro entre a legislação ambiental 

brasileira em vigor, por um lado, e as leis dos aspectos espacial, cinemático, físico-químico e 

biótico/orgânico sob as quais os sistemas geoambientais funcionam, por outro. Tal legislação desconsidera 

a preservação da continuidade floral como uma condição necessária à conservação dos sistemas 

geoambientais ao longo do tempo. 
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Verifica-se, assim, da perspectiva da Teoria dos Aspectos Modais, um paradoxo entre as 

condições determinadas pela natureza para a conservação de tais sistemas e a leis jurídicas dedicadas a 

esse intento (cf. Capítulo 2). 

O baixo potencial de proteção jurídica do Cerrado e o tratamento tímido do problema da quebra da 

continuidade floral pela legislação têm contribuído para o assolamento progressivo dos sistemas 

geoambientais e das multifacetadas fitofisionomias que constituem o bioma, tornando reais as ameaças 

apontadas pela literatura científica a respeito do desaparecimento do Cerrado, como bioma, nos próximos 

vinte ou trinta anos (cf. Capítulo 1). A legislação florestal brasileira atual não tem sido capaz de se opor 

aos processos antropogênicos de quebra da continuidade floral, mostrando-se, pois, aquém das condições 

naturais a serem observadas para a conservação dos geossistemas do bioma. 
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CAPÍTULO 6 

NOTAS CONCLUSIVAS ARTICULADAS 

 

(I) A utilização não predatória dos ambientes terrestres exige o (re)conhecimento das «limitações de uso 

específicas de cada tipo de espaço e paisagem» (Ab’Sáber 2003, p. 10). Contudo, os processos de criação 

e aplicação da legislação ambiental não têm levado em consideração, em muitos casos, o acervo de 

saberes científicos dedicados à conservação dos domínios naturais brasileiros. Fatores inerentes à 

construção do conhecimento técnico-científico em geral têm vindo a afastar a reflexão e a prática jurídica 

da compreensão dos aspectos ontológicos a serem observados para a conservação dos sistemas naturais. 

Como forma de superar essa situação-problema, compreende-se que as proposições técnico-científicas 

afetas à conservação de sistemas naturais – notadamente as relativas às diversidades biológica, florística, 

fitofisionômica e pedológica – do bioma Cerrado, abordadas nesta investigação, precisam ser integradas 

aos processos de criação e aplicação de instrumentos legais e políticas públicas destinadas à conservação 

desses sistemas. Trata-se, portanto, de buscar o restabelecimento das relações de solidariedade entre as 

Ciências da Conservação da Natureza e o Direito, de maneira que a legislação ambiental e sua aplicação 

possam estar alinhadas com as leis (ontológicas) sob as quais os sistemas naturais funcionam. 

(II) Como a ciência contemporânea tem vindo a demonstrar, a análise das diversas questões envolvendo 

sistemas ambientais deve levar em consideração a complexidade inerente a esses sistemas. Realça-se a 

relevância, pois, de formas de abordagem interdisciplinares, i.e., capazes de promover um diálogo entre 

diferentes áreas do conhecimento. Com base na Teoria da Ideia Cosmonômica, desenvolvida pelo filósofo 

e jurista holandês Herman Dooyeweerd (1958), pode-se afirmar que as investigações que possibilitam tal 

diálogo tendem a compreender as relações existentes entre diferentes aspectos da realidade, contribuindo 

para uma visão mais abrangente e sistêmica das reais causas e consequências dos processos de degradação 

de sistemas geoambientais. 

Seguindo essa linha de pensamento, a presente investigação procurou conduzir um diálogo entre a 

Geologia Ambiental e seus saberes vizinhos (Ecologia, Fitogeografia, Economia Ecológica, etc.), e o 

Direito. Analisou-se, especificamente, a compatibilidade entre condições naturais atinentes à conservação 

do Cerrado e a legislação florestal em vigor. Tomou-se como eixo condutor dessa análise a continuidade 

floral (Martins Jr., 2006) – aqui entendida como condição necessária ao bom funcionamento e à 

conservação do sistema geombiental enfocado. 
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Conforme a Teoria dos Aspectos Modais, formulada por Dooyeweerd, as leis naturais (ontológicas) sob as 

quais os sistemas geoambientais funcionam devem ser respeitadas quando dos processos de elaboração, 

interpretação, aplicação e revisão da legislação pertinente a tais sistemas. 

De modo complementar à perspectiva teórica e metodológica interdisciplinar, a presente investigação 

significa, do ponto de vista da Ciência e da técnica jurídicas, uma retomada do espaço geológico-

ambiental, bem como dos diversos elementos que o constituem, como modo de pensar. Procura-se realçar, 

portanto, a relevância da bacia hidrográfica como territorialidade de análise. 

(III) Ante o avanço das áreas com vegetação descontínua (fragmentada), os estudos e a literatura 

científica voltados para a conservação dos sistemas naturais recomendam uma mudança estrutural das 

políticas públicas atinentes ao uso e ao aproveitamento desses sistemas. Para os estudiosos do tema, é 

preciso: (1) Incorporar medidas de proteção como parte dos projetos de desenvolvimento; (2) Inserir a 

proteção da biodiversidade como um dos principais objetivos das políticas e projetos de desenvolvimento; 

(3) Proteger as áreas extensas e evitar a quebra da continuidade floral; (4) Manejar as bordas a partir do 

momento de criação dos fragmentos; (5) Proteger as florestas de galeria para conectar fragmentos isolados 

de floresta; (6) Controlar o uso do fogo e a introdução de espécies de plantas exóticas e limitar o uso de 

biocidas na paisagem; (7) Promover o reflorestamento e a ampliação da cobertura florestal em áreas 

críticas da paisagem; (8) Considerar o espaço geoecológico mínimo para a sobrevivência de cada espécie; 

(9) Considerar aspecto ontológico/fato biológico do endemismo ou raridade de algumas espécies; (10) 

Prever princípios e diretrizes específicas para salvaguardar a montagem das comunidades arbóreas. 

As consequências ambientais negativas da quebra da continuidade da vegetação chamam a atenção para o 

fato de que a preservação da continuidade floral consiste, a priori, numa condição natural e necessária à 

conservação dos sistemas geoambientais e dos biomas em que a vegetação se distribui. Recapitulando o 

pensamento teórico de Dooyeweerd (1958), pode-se afirmar, portanto, que a legislação florestal, uma 

manifestação do aspecto modal jurídico, será considerada compatível com a conservação dos sistemas 

geoambientais (que funcionam sob as leis decorrentes da inter-relação entre os aspectos modais espacial, 

cinemático, físico-químico e biótico) na medida em que assegurar, mediante seus instrumentos 

específicos, a preservação da continuidade floral. Relembrando a interdependência entre os diversos 

aspectos da realidade: «As leis dos aspectos mais posteriores dependem de e fazem uso das leis dos 

aspectos anteriores» (Basden 1998, p. 5). 

(IV) Do patamar geral ao específico, analisando-se as normas jurídicas de incidência geográfica mais 

abrangente até as aplicáveis especificamente ao contexto geológico-ambiental a que se refere a presente 

investigação, não se detectou a existência, no aspecto modal jurídico, de regra ou instrumento capaz de 

assegurar a continuidade da vegetação na escala de bacia hidrográfica e de evitar, por conseguinte, o 
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processo de quebra da continuidade floral (fragmentação de ecossistemas). As normas de direito 

ambiental-florestal não têm conseguido conter os processos de supressão indiscriminada da cobertura 

vegetal e de quebra da continuidade floral dos biomas do Brasil. Contribui para a falta de efetividade 

dessas normas o fato de elas estabelecerem exigências gerais e abstratas, sem pormenorização de suas 

condições de adequação às características ambientais específicas dos diferentes tipos paisagem. 

A Constituição brasileira/1988, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente/1981, a Lei da Política 

Agrícola/1991, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos/1997, o Código Florestal em vigor, a Lei 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, normas de caráter nacional, bem como a Lei Estadual 

14.309/2002 e outras normas de direito ambiental-florestal, contém princípios e regras relevantes para a 

conservação dos sistemas geoambientais da região de Paracatu. Entretanto, não há regra específica que, a 

refletir o fato de a continuidade floral ser uma condição natural para a conservação desses sistemas ao 

longo do tempo, preceitue a manutenção e/ou a recuperação do continuum da vegetação como uma 

obrigação. Alguns dispositivos legais recomendam que seja assegurada, in situ, a interconexão de 

diferentes tipos de espaços territoriais especialmente protegidos, mas não protegem as vegetações não 

localizadas em APP, áreas de reserva legal ou unidades de conservação. 

Nessas condições, nota-se que, no caso brasileiro, e especificamente em relação ao contexto geológico-

ambiental examinado na presente investigação, o aspecto modal jurídico se mostra incompatível com as 

leis (dos aspectos espacial, cinemático, físico-químico e biótico/orgânico) sob as quais os sistemas 

geoambientais funcionam. Tem-se, assim, da perspectiva da Teoria dos Aspectos Modais (Dooyeweerd, 

1958), um paradoxo entre as condições determinadas pela natureza para a conservação de tais sistemas e a 

leis jurídicas dedicadas a esse intento. 

Soma-se a esse paradoxo o fato de o direito ambiental brasileiro não dedicar ao bioma Cerrado, bem assim 

aos diferentes ecossistemas e fitofisionomias que o constituem, a devida importância. No âmbito do 

Direito brasileiro, o desencontro entre legislação florestal e conservação do Cerrado tem início na 

Constituição/1988, cujo art. 225, §4º, não inclui o bioma entre as regiões integrantes do chamado 

«patrimônio nacional», refletindo um preconceito socialmente estabelecido no País quanto ao valor 

biológico e paisagístico da região natural. A inexpressividade do texto constitucional em relação ao 

Cerrado tem vindo a contribuir para o chamado «drama silencioso» do bioma. Na base dessa visão jurídica 

preconceituosa parece estar o fato de as fitofisionomias do bioma comporem, para muitos, uma «paisagem 

triste, feia e inútil». 

(V) A ocupação da sub-bacia do ribeirão Entre-Ribeiros, bacia do rio Paracatu, e de uma região de recarga 

entre as sub-bacias do ribeirão Entre-Ribeiros, do rio São Marcos, Alto Paranaíba e São Mateus (Minas 

Gerais, Goiás e Distrito Federal), põe em evidência um desencontro entre a atual legislação ambiental 
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brasileira, por um lado, e as leis dos aspectos espacial, cinemático, físico-químico e biótico/orgânico sob 

as quais os sistemas geoambientais funcionam, por outro. Tal legislação desconsidera a preservação da 

continuidade floral como uma condição necessária à conservação dos sistemas geoambientais ao longo do 

tempo. Verifica-se, assim, da perspectiva da Teoria dos Aspectos Modais, um paradoxo entre as condições 

determinadas pela natureza para a conservação de tais sistemas e a leis jurídicas dedicadas a esse intento. 

A proteção jurídica insuficiente do Cerrado e o tratamento tímido dado pela legislação ao problema da 

quebra da continuidade floral têm contribuído para a degradação crescente dos sistemas geoambientais e 

das diversas fitofisionomias que constituem o bioma, tornando reais as ameaças apontadas pela literatura 

científica a respeito de sua conservação nos próximos vinte ou trinta anos (cf. Capítulo 1). A atual 

legislação florestal brasileira não tem sido capaz de se opor aos processos antropogênicos de quebra da 

continuidade floral, mostrando-se, pois, aquém das condições naturais a serem observadas para a 

conservação dos geossistemas que compõem o bioma. 
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