
Cerrado Sempre Vivo
Conhecer para proteger
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Ser Cerrado

Toda celebração à vida já é, por si só, um momento 
especial, pela fartura da existência. Mas quando se 
trata da vida no Cerrado, esta celebração torna-se 
ainda mais especial.

Primeiro porque estamos falando do bioma mais 
ameaçado do país, que faz de sua vida uma respos-
ta constante de renovação. Traz no aprendizado da 
própria flora a sabedoria de guardar água para o 
tempo seco, de brotar quando todos a julgavam ex-
tinta, de renovar-se onde tudo fenece. Também traz 
o dom generoso da partilha, leva suas águas a todo 
o Brasil, enquanto berço das principais nascentes do 
país. Traz, ainda, uma rica biodiversidade que nos 
oferta um valioso patrimônio natural, com vasto po-
tencial ecológico, estético e medicinal.

No entanto, é um bioma que ainda não tem asse-
gurado o direito constitucional de preservação. Tam-
bém é o menos conhecido e valorizado no país, sob o 
estigma de ser uma vegetação baixa em solos pobres 
e arenosos. O Brasil precisa aprender muito com o 
Cerrado. Aprender a cultivar a diversidade a partir 
das adversidades. Aprender a viver quando a vida 
se limita. Aprender a curvar para crescer. Aprender a 
processar suas próprias curas. Aprender a multiplicar 
quando tudo se divide, a partilhar quando tudo se 
escassa. Ser Cerrado é ser mais quando a vida lhe faz menos.   
Esta cartilha traduz este sentido da vida no Cerrado, 
apresenta este bioma, em sua diversidade natural e 
humana, em sua estética torta, em constante reve-

rência à vida. Prova de que um caminho pode se fa-
zer desprendido de retidões e certezas se for pleno na 
arte de contornar.

Só cuidamos do que amamos. E só podemos amar 
o que conhecemos. Ao conhecer o cerrado, damos o 
primeiro passo para começar a preservá-lo. Mesmo 
que já tenha perdido mais da metade de sua área, o 
Cerrado continua a nos prover com água, alimentos, 
energia e beleza. É preciso preservá-lo, e ainda possí-
vel conservá-lo.

A natureza revela-se fonte de inspiração para a 
mente observadora. É chegado o tempo de contem-
plar, de lançar um novo olhar ao que sempre esteve 
diante dos nossos olhos.  É tempo de assumir a re-
conexão profunda que de-
vemos ter com a natureza, 
que simbolize uma aliança 
da humanidade com suas 
responsabilidades de auto-
-sobrevivência como cul-
tura e espécie. É tempo de 
preservar. Garantir a vida 
do Cerrado hoje será nos-
sa maior garantia de vida 
amanhã. Preservar o Cerra-
do é preservar o próprio ser.

Senador Rodrigo Rollemberg
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle do Senado Federal
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Introdução
Paraguai recebem água proveniente do bioma Cerra-
do. Essa contribuição – assim como a diversidade bio-
lógica – está ameaçada pelo desmatamento, que che-
ga a mais de 50% da vegetação nativa original. Além 
disso, nos remanescentes de vegetação estão incluídas 
áreas alteradas por pastagens extensivas, queimadas e 
pela pressão da monocultura em seu entorno.

Proteger o Cerrado é preciso e possível! Mais do que 
isso: proteger o Cerrado é urgente! É tempo de agir! 
Transformar o discurso em medidas concretas! As pró-
ximas décadas serão determinantes para o bioma 
Cerrado, que pode deixar de existir, permanecendo 
apenas nas páginas dos livros de geografia e história 
das futuras gerações. É preciso pensar globalmente e 
agir localmente!Mudar de atitude a cada dia, com 
um gesto de consciência sustentável!

Diversas providências estão em curso, desde medidas 
legislativas, como a inclusão do Cerrado entre os bio-
mas considerados patrimônio nacional (por meio de 
uma Proposta de Emenda à Constituição que altera 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal) e a formu-
lação de uma lei específica para regulamentar o uso 
sustentável do bioma, até ações concretas, como a 
criação do arco das nascentes, que visa garantir pro-
teção às nascentes.

Esta Cartilha tem por objetivo sensibilizar crianças, jo-
vens e adultos sobre a importância do Cerrado para o 
Brasil e para o mundo e sobre a necessidade urgente 
de proteger o bioma.

É preciso conhecer o Cerrado para protegê-lo! Juntos, 
podemos mudar a realidade e construir um mundo 
melhor! Mas é preciso que cada um faça a sua parte!

O Cerrado é o segundo maior bioma no Brasil, ocu-
pando quase 25% do território nacional. Constituído 
de um mosaico de vegetações, apresenta formações 
florestais, savânicas e campestres. 

O Cerrado é considerado a savana de maior biodi-
versidade  do mundo. Cerca de 5% de toda a diver-
sidade biológica mundial está no bioma. Contudo, 
apesar da grande biodiversidade e de sua elevada 
importância ecológica, o Cerrado é um dos biomas 
mais ameaçados do mundo, com várias espécies na 
lista oficial das espécies ameaçadas de extinção. O 
bioma sofre grande pressão, especialmente devido 
à expansão da fronteira agropecuária. Depois da 
Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que 
mais sofreu alterações com a ocupação humana. 

A manutenção de sua incrível e, em grande medida, 
desconhecida diversidade biológica depende do seu 
uso sustentável. A utilização racional da biodiversi-
dade é fundamental para a conservação das espécies 
do Cerrado. As árvores frutíferas nativas ocupam lu-
gar de destaque, e seus frutos já são comercializados 
em feiras, com grande aceitação popular. Espécies 
como o baru, o pequi e a macaúba, entre diversas 
outras, apresentam sabores autênticos e elevados 
teores de açúcares, proteínas, vitaminas e sais mine-
rais, podendo ser consumidos in natura ou na forma 
de sucos, licores, sorvetes, geleias e bolos, por exem-
plo. A experiência dos habitantes tradicionais do 
Cerrado desempenha um papel fundamental para 
a conservação do bioma.

Além disso, o Cerrado contribui com água para todos 
os biomas brasileiros. Rios como o Amazonas, o 
Tocantins, o Parnaíba, o São Francisco, o Paraná e o 
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Capítulo I 
Conheça o bioma Cerrado! 



O Cerrado é o segundo maior bioma no Brasil e na América do Sul. Ocupa 
mais de 203 milhões de hectares (IBGE,2004), ou seja, quase 25% do território 
nacional. Além do Distrito Federal, está presente em outros estados: Bahia, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins, com encraves no Amapá, no Ama-
zonas e em Roraima.

O que é bioma?
Bioma é uma região onde as condições ambientais 
são relativamente uniformes. Têm em comum o 
clima, a paisagem, o solo, a vegetação, os animais 
e o modo de vida das pessoas que nele habitam. 
O Brasil possui seis biomas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampas Sulinos e 
Pantanal.



Qual é a vegetação típica do Cerrado?

Ocorre próxima a rios de médio e 
grande porte. Seu solo é rico e ge-
ralmente ocorre em terrenos aci-
dentados. Possui árvores eretas e 
robustas, que variam entre 20 e 25 
metros de altura. Na seca, as árvo-
res podem perder suas folhas.
Espécies características: Angico, 
Pente de Macaco, Peroba, Baba-
çu, Embaúba, Ingá, Chichá, Ipê e 
Orquídea.

Acompanha córregos e rios de pe-
queno porte, formando corredores 
fechados (galerias) sobre o curso 
d’água. Localizada, geralmente, 
nos fundos de vales ou nas cabe-
ceiras dos rios. Também conhecida 
como vegetação florestal, possui 
árvores altas, que podem atingir 
de 20 a 30 metros.
Espécies características: Peroba, 
Copaíba, Jatobá, Jequitibá, Pata 
de Vaca e Bacupari da Mata.

Sua ocorrência não está associada 
aos cursos d’água. Apresenta 
árvores com altura entre 15 e 25 
metros.
Espécies características: Angico, 
Imburuna, Ipê, Carvoeiro e Jatobá.

O Cerradão é uma mata fechada 
com árvores com 8 a 15 metros de 
altura, arbustos e ervas.
Espécies características: Pequi, Co-
paíba, Pimenta de Macaco, Mu-
tamba e Jacarandá do Cerrado.

O Cerrado é formado por um mosaico de vegetações. Em função de sua extensão territorial, 
diversidade de solos, altitudes e climas, o Cerrado possui diferentes fitofisionomias. As 
fitofisionomias do Cerrado englobam formações florestais, savânicas e campestres.

Mata Ciliar Mata Seca Mata de Galeria

Cerradão

Quais as formações florestais do bioma Cerrado?

O que são fitofisionomias? 
Denomina-se fitofisionomia a or-
ganização sucessional de vege-
tações com características seme-
lhantes.

Mata Ciliar Mata Seca Mata de Galeria

Cerradão
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Quais as formações savânicas do Bioma Cerrado?

As formações savânicas caracte-
rizam o Cerrado e, por isso, são 
denominadas “Cerrado em Sen-
tido Restrito”. São compostas por 
árvores baixas, inclinadas e tortu-
osas, com ramificações irregulares 
e retorcidas, geralmente marcadas 
por queimadas. 
Em geral, suas folhas são rígidas e 
seus troncos possuem cascas com 
cortiça. As árvores podem estar 
juntas (Cerrado Denso) ou espaça-
das, com muitas gramíneas, ervas 
e arbustos baixos (Cerrado Ralo).
Espécies características: Araticum, 
Peroba do Campo, Mama Cadela, 
Murici, Pequi, Faveira, 

As veredas fazem parte das for-
mações savânicas, mas não são 
classificadas como Cerrado em 
Sentido Restrito. Ocorrem em 
áreas alagadas, onde os buritis 
são numerosos. Somente ocorrem 
onde o lençol freático aflora.
Espécies características: Buriti.

Também são formações savânicas 
não classificadas como Cerrado 
em Sentido Restrito. Caracteriza-
-se pela presença de ilhas ou ele-
vações arredondadas conhecidas 
como murunduns, em meio a um 
campo úmido.
Espécies características: Pau Terra 
de Folha Grande, Baru, Araticum 
e Assa Peixe.

O Palmeiral é  caracterizado pela 
presença marcante de uma única 
espécie de palmeira árborea.
Espécies caracteristicas: Macaúba, 
Gueroba, Babaçu.

Cerrado em 
Sentido RestritoParque CerradoVeredas

Palmeiral

O que é lençol freático? 
É uma zona subterrânea onde os 
poros do solo estão totalmente 
preenchidos por água. Os lençóis 
freáticos abastecem os mananciais 
e por serem rasos são muito vulne-
ráveis à poluição.

Veredas Parque Cerrado
Cerrado em 
Sentido Restrito

Palmeiral
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Quais as formações campestres do Bioma Cerrado?

Apresenta poucos arbustos e ne-
nhuma árvore. Fisionomia herbá-
cea, comum junto a veredas, en-
costas, olhos d’água e chapadas.
Espécies características: Palipalã 
do Brejo, Estrelona, Capim Arroz e 
Pinheirinho Roxo.

Fisionomia herbáceo-arbustiva, 
com arbustos e subarbustos. Diver-
sas espécies destacam-se pela flo-
ração exuberante, na época chu-
vosa ou logo após queimadas.
Espécies características: Sombreiro, 
Canela de Ema e Mandiocão.

Ocorre em regiões rochosas em to-
pos de serra e chapadas, onde pre-
dominam ervas e arbustos. Alta 
ocorrência de espécies endêmicas.
Espécies características: Flor do 
pau, Orquídea, Pirecão, Gramí-
nea.

Campo Limpo Campo Sujo Campo Rupestre

O que são espécies 
endêmicas?

São aquelas em que a 
ocorrência e a distribuição 
natural estão limitadas a 
área específica, ou seja, 
espécies endêmicas de um 
determinado local são 
aquelas que existem apenas 
naquele local.

Campo Limpo Campo Sujo Campo Rupestre

O que são espécies 
endêmicas?

São aquelas em que a 
ocorrência e a distribuição 
natural estão limitadas a 
área específica, ou seja, 
espécies endêmicas de um 
determinado local são 
aquelas que existem apenas 
naquele local.
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É verdade que o Cerrado possui 5% 
da biodiversidade do planeta?

O Cerrado é reconhecido como a savana de maior 
biodiversidade no mundo e abriga cerca 33% da 
biodiversidade do Brasil. Existem cerca de 320 
mil espécies de animais na região, mais de 12.000 
espécies de plantas, das quais aproximadamente 
44% são endêmicas.

Inicialmente, biodiversidade significava, apenas, a 
variedade de espécies. Com a Convenção de Diversidade 
Biológica – CDB, da qual o Brasil foi o primeiro 
signatário, em 1992, o conceito foi ampliado em âmbito 
internacional. Biodiversidade hoje incorpora questões 
como diversidade genética, diversidade de espécies e 
diversidade dos ecossistemas. Tem-se, sobretudo, uma 
percepção global da importância da biodiversidade, 
como elemento fundamental do funcionamento de 
ecossistemas garantindo bens e serviços essenciais para o 
bem-estar humano.

Apesar da grande biodiversidade e de sua elevada 
importância ecológica, o Cerrado é um dos biomas 
mais ameaçados do mundo. Várias espécies do 
Cerrado encontram-se na “Lista das Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção”, elaborada 
e revisada periodicamente pelo Ministério do Meio 
Ambiente (Instrução Normativa nº 6, de 2008). Das 
472 espécies listadas, 132 estão presentes no Bioma.

O que é biodiversidade?



Quais são os produtos da 
biodiversidade do Cerrado?

O Cerrado oferece uma grande diversidade de 
plantas que podem ser utilizadas para diversos 
fins, como remédios, cosméticos, alimentos e 
artesanato, entre outras aplicações.

Qual a importância de utilizar 
os produtos do Cerrado?

A partir do momento em que frutas, nativas 
ou dos quintais dos agricultores, adquirem um 
maior valor e passam a ser comercializadas em 
maior escala, as árvores passam a ser mais 
protegidas e propagadas. Ou seja, quanto mais 
utilizadas, mais conservadas serão as espécies 
do Cerrado.



O pinhão manso e a mamona são exemplos de plantas que podem ser cultivadas 
para produção de biocombustíveis, tornando-se uma nova fonte de energia limpa. 
As frutas nativas – tais como o pequi, o baru, o jatobá e a mangaba – apresentam 
alto teor nutritivo e são usadas na culinária, gerando alternativas na produção de 
doces e frutas desidratadas, por exemplo. 

A criação de abelhas silvestres nativas, das espécies jataí e tiúba, também  oferece 
uma alternativa para a produção de mel, cera, própolis e outros produtos derivados. 
Já o ecoturismo é uma forma de promover o turismo com preservação do 
meio ambiente. Isso gera emprego e promove a consciência ambiental das 
comunidades locais. 

O artesanato também valoriza a cultura da região. O Cerrado 
pode oferecer folhas, sementes e minerais para a confecção de 
arranjos, decoração, colares, brincos, desde que se respeite o 
período de polinização e de reposição das espécies.

O Cerrado pode gerar renda 
para você e sua família! 



As árvores frutíferas nativas ocupam lugar de 
destaque no Cerrado e seus frutos já são comer-
cializados em feiras, com grande aceitação 
popular. Esses frutos apresentam sabores autênticos 
e elevados teores de açúcares, proteínas, vita-
minas e sais minerais, podendo ser consumidos in 
natura ou na forma de sucos, licores, sorvetes, 
geleias e bolos, por exemplo. 

Hoje, mais de 58 espécies de frutas nativas do 
Cerrado são conhecidas e utilizadas pela população 
da região.





Pequi
Nome científico: Caryocar brasiliense Camb.
Onde ocorre: Cerrado, Cerradão e Mata Seca.
Aproveitamento alimentar: o Pequi é muito apreciado nas regiões 
onde ocorre. Arroz, frango e feijão cozidos com pequi são pratos for-
tes da culinária regional. O licor de Pequi tem fama nacional e já é 
exportado para outros países. Há também uma boa variedade de 
receitas de doces aromatizados com seu sabor.
Outros usos: planta melífera, ornamental, medicinal, cosmético e tin-
turaria.

Cagaita
Nome científico: Eugenia dysenterica DC.
Onde ocorre: Cerrado e Cerradão.
Aproveitamento alimentar: a polpa é utilizada como 
ingrediente de sucos, refrescos, sorvetes, doces, geléias e 
licores. Mas cuidado: os frutos maduros, se consumidos 
em excesso, principalmente aqueles caídos no solo e fer-
mentados ao sol, provocam reações intestinais desagra-
dáveis com diarréias.
Outros usos: planta melífera, ornamental e medicinal.

Baru
Nome científico: Dipteryx alata Vog.
Onde ocorre: Cerrado, Cerradão e Mata Seca.
Aproveitamento alimentar: o Baru fornece alimento tanto para 
o homem como para os animais. Torrada, a amêndoa tem sabor 
semelhante ao do amendoim. Embora tenha bom potencial eco-
nômico, o fruto é pouco comercializado nas cidades. O cultivo co-
mercial poderá salvá-lo da extinção. Ocorre apenas como planta 
nativa nas fazendas do Centro-Oeste, onde alguns fazendeiros se 
preparam para iniciar seu cultivo racional, principalmente em 
meio a áreas de pastagens.

Macaúba
Nome científico: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.
Onde ocorre: Mata Seca e Cerradão.
Aproveitamento alimentar: a polpa dos frutos pode ser con-
sumida in natura, ou na forma de doce e geléia. A amên-
doa pode ser consumida in natura ou na forma de paçoca.
Outros usos: planta melífera, ornamental, medicinal e in-
dustrial



Buriti
Nome científico: Mauritia flexuosa Mart.
Onde ocorre: Mata de Galeria e Veredas.
Aproveitamento alimentar: com a polpa amarelo-ouro dos frutos 
são preparados doces, sorvetes, cremes, geléias, licores e vitami-
nas de sabores exóticos e alta concentração de vitamina A. 
A polpa pode ser congelada e conservada por mais de um ano.
Outros usos: ornamental, medicinal e artesanato.

Araticum
Nome científico: Annona crassiflora Mart.
Onde ocorre: Cerrado, Cerradão e Campo Rupestre.
Aproveitamento alimentar: além do consumo in natura, são 
inúmeras as receitas de doces e bebidas que levam o sabor 
perfumado e forte de sua polpa. Entre elas, incluem-se ba-
tidas, licores, refrescos, bolachas, bolos, sorvetes, cremes e ge-
léias, por exemplo.
Outros usos: ornamental e medicinal.

Mangaba
Nome científico: Hancornia speciosa Gomez.
Onde ocorre: Cerrado, Cerradão e áreas de Caatinga.
Aproveitamento alimentar: a polpa e a casca fina são consu-
midas in natura; o fruto pode ser usado como ingrediente de 
sorvetes, geléias, doces e licores.
Outros usos: planta melífera, ornamental, medicinal e 
industrial.

Jatobá do Cerrado
Nome científico: Hymenaea stigonocarpa Mart.
Onde ocorre: Cerrado e Cerradão.
Aproveitamento alimentar: a polpa é consumida in natu-
ra, ou na forma de geléia e licor. Transformada em farinha, 
constitui ingrediente para bolos, pães e mingaus.
Outros usos: ornamental, industrial e medicinal.



É no Cerrado que encontram-se 
as nascentes das três maiores 
bacias hidrográficas da América 
do Sul: Amazônia/Tocantins, 
São Francisco e Prata  Das doze 
regiões hidrográficas brasileiras, 
oito delas estão presentes no 
bioma Cerrado, sendo que 
seis têm nascente no bioma: 
Amazonas, Araguaia/Tocantins, 
Parnaíba, São Francisco, Paraná 
e Paraguai. Isto demonstra o 
papel fundamental do Cerrado 
para a manutenção e a 
conservação dos recursos hídricos 
do Brasil e do continente 
Sul Americano.

O Cerrado contribui para a formação das principais 
bacias hidrográficas do Brasil?

O que é bacia hidrográfica?

É a área drenada por um rio principal e seus afluentes, ou 
seja, é toda a área de captação natural da chuva que escoa 
superficialmente para um corpo d’água principal e seus con-
tribuintes (rios menores). Os limites das bacias hidrográficas 
são definidos pelo relevo, considerando-se como divisores de 
água as áreas mais elevadas. 

18



“O Cerrado contribui com 
água para todos os biomas 
brasileiros.”

“O Cerrado contribui com 
água para todos os biomas 
brasileiros.”



Por que o Cerrado está ameaçado?

Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação huma-
na. O Cerrado sofre grande pressão, especialmente devido à expansão da fronteira agropecuária. O cenário 
atual é bastante preocupante. O desmatamento no bioma Cerrado chega a mais de 50% da vegetação 
nativa original. Além disso, nos remanescentes de vegetação estão incluídas áreas alteradas por pastagens 
extensivas, queimadas e pela pressão da monocultura em seu entorno.

Quais as principais ameaças para o Cerrado?
Uso ilegal da vegetação nativa para produção de carvão vegetal e lenha.

Impunidade dos crimes ambientais.

Existência de áreas subutilizadas, degradadas e abandonadas.

Ausência de reconhecimento do valor dos serviços ambientais.

Baixo percentual de áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas).

Desrespeito aos limites das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal.

Queimadas intensivas e criminosas.

Degradação do solo pelo emprego de técnicas agrícolas não sustentáveis.

Você sabia?

É possível integrar lavoura-pecuária-floresta, 
ou seja, ter diferentes sistemas produtivos de 
grãos, fibras, carne, leite, agroenergia e outros, 
na mesma área. O uso de novas tecnologias di-
minui o desmatamento e diversifica a produ-
ção, com responsabilidade ambiental.

O que são serviços ambientais?
 
São processos gerados pela própria natureza atra-
vés dos ecossistemas, com a finalidade de sustentar 
a vida na terra. Os serviços ambientais são respon-
sáveis pela manutenção da biodiversidade o que 
permite a geração de produtos, como: madeira, 
óleo, fibra, sementes, dentre outros que são consu-
midos pelo homem.   
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“Nos últimos quarenta anos, mais de 50% da vegetação 
nativa original do Cerrado foi alterada. Além disso, nos 
remanescentes de vegetação estão incluídas áreas alteradas 
por pastagens extensivas, queimadas e pela pressão da 
monocultura em seu entorno.”



O que sabemos sobre as 
queimadas no Cerrado?

Estimativas baseadas em dados de satélite 
mostram que entre 5% e 9% das áreas 
queimadas no mundo localizam-se na 
América do Sul. O Brasil concentra 63% 
do total dessas queimadas, sendo que 
as queimadas no Cerrado equivalem a 
aproximadamente 70% de todo o Brasil.

O fogo é natural no Cerrado?

O Cerrado é adaptado ao fogo e, de certo 
modo, depende da sua ocorrência. Porém, 
mais de 80% das áreas de vegetação natural 
são queimadas em função da abertura de 
novas áreas para pastagens e agricultura.



Podemos comparar o
Cerrado e a Amazônia?

Historicamente, as taxas de desmatamen-
to no Cerrado são superiores às da floresta 
Amazônica. Contudo, o esforço de conservação 
do bioma é muito inferior ao da Amazônia: 
menos de 3% da área do Cerrado encontra-se 
legalmente protegida como unidades de 
conservação de proteção integral da natureza 
e cerca de apenas 4% são terras indígenas.

O que é unidade de 
conservação da natureza?

É o espaço territorial e seus recursos ambien-
tais, incluindo as águas jurisdicionais, com ca-
racterísticas naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção.

Nos últimos anos as maiores unidades de 
conservação de proteção integral existentes 
no Cerrado sofreram com as queimadas, que 
atingiram mais de 80% da vegetação.



Capítulo II 
Como a lei protege o bioma Cerrado?



Por onde começar?

A legislação ambiental é complexa, e decifrá-la nem sempre é fácil. São códigos, 
leis, medidas provisórias, portarias, além de vários acordos internacionais. 
Infelizmente, muitas pessoas não respeitam o Código Florestal brasileiro, não 
obedecem os limites das unidades de conservação e não reconhecem a imensa 
biodiversidade do Cerrado. Será que é possível mudar isso?



O que é exploração econômica sustentável?

É a exploração econômica sustentável dos recursos naturais que permite à geração atual suprir as suas neces-
sidades, sem comprometer a capacidade das gerações futuras fazerem o mesmo. Uma das principais formas 
de exploração econômica sustentável de recursos vegetais é o manejo florestal, que consiste na utilização de 
espécies vegetais madeireiras e não madeireiras, produtos, subprodutos, bens e serviços de natureza florestal, 
para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais.

O que é zoneamento 
ambiental?

É a definição de setores ou zonas 
em uma unidade de conservação 
ou em regiões mais amplas, com 
objetivos de manejo dos recursos 
naturais. O zoneamento ambien-
tal tem duas dimensões: ecológica 
e econômica. Por esse motivo, é 
também conhecido como zonea-
mento ecológico-econômico.
Por meio do zoneamento ambien-
tal, busca-se identificar conflitos de 
uso dos recursos naturais; recupe-
rar áreas degradadas; ocupar o 
território de forma integrada, prio-
rizando o desenvolvimento susten-
tável; e planejar a infraestrutura 
necessária à ocupação humana do 
território.

São os grupos culturalmente di-
ferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recur-
sos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, re-
ligiosa, ancestral e econômica, uti-
lizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. 
A Lei de Gestão de Florestas Pú-
blicas define comunidades locais 
como populações tradicionais e 
outros grupos humanos, organi-
zados por gerações sucessivas, com 
estilo de vida relevante à conser-
vação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica. 

Segundo estimativas do Ministério 

do Meio Ambiente, povos e comu-

nidades tradicionais ocupam qua-

se 25% do território nacional.

Territórios tradicionais, por sua vez, 

são os espaços necessários à repro-

dução cultural, social e econômica 

dos povos e comunidades tradicio-

nais, sejam eles utilizados de for-

ma permanente ou temporária, 

observado, no que diz respeito aos 

povos indígenas e quilombolas, 

respectivamente, o que dispõem 

o art. 231 da Constituição do Brasil 

e o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e de-

mais regulamentações. 

O que são povos e comunidades tradicionais?
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Você sabia?

Uma boa alternativa para 
recomposição florestal nati-
va é a coleta de sementes. As 
sementes são vendidas para 
agricultores recuperarem ma-
tas ciliares destruídas. A coleta 
de sementes nativas consti-
tui excelente fonte de renda 
para comunidades tradicio-

nais, dado seu alto valor.

Qual a contribuição 
dos povos do Cerrado?

Os habitantes tradicionais do Cer-
rado aprenderam, na maioria dos 
casos, a conviver com a natureza. 
Têm, sobretudo, o orgulho de per-
tencer à terra onde nasceram. Essas 
pessoas devem estar conscientes da 
importância do uso sustentável dos 
recursos naturais e podem, com sua 
experiência, realizar muito: auxi-
liar no monitoramento, produzir 
de forma sustentável (agroextrati-
vismo) e utilizar os conhecimentos 
tradicionais para a conservação de 
espécies nativas.

As questões relacionadas ao meio ambiente vão desde o desmatamento 
ao redor de uma nascente em uma pequena chácara até as mudanças 
climáticas globais. Tudo está conectado. Alguns problemas referem-se 
a situações próximas, entre indivíduos de um pequeno grupo. Outros 
estão relacionados às negociações entre os países. Embora as questões 
se apresentem em diferentes escalas (local, regional, nacional, mundial), 
tudo o que acontece no Cerrado é importante.
 A proteção do Cerrado envolve mecanismos legais de conservação e 
preservação ambiental. A lei se aplica tanto a áreas públicas, como par-
ques nacionais e reservas biológicas, entre outras, quanto a áreas par-
ticulares, como fazendas, assentamentos rurais e sítios, por exemplo. A 
natureza, as águas, a biodiversidade e o futuro das próximas gerações 
no Cerrado não têm preço.

Quais os principais mecanismos legais de 
proteção do Cerrado?
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Existem, basicamente, duas formas de conservar a biodiversidade: conservação in situ, que im-
plica a proteção na diversidade biológica no seu próprio ambiente natural, e conservação ex 
situ, que implica a remoção de alguns indivíduos do seu ambiente natural, transportando-os 
para uma área selvagem (santuário) ou um cativeiro. Essas alternativas não são excludentes, 
mas complementares. Ambas as estratégias estão previstas na Convenção da Diversidade Bio-
lógica.

Um importante instrumento  de proteção do Cerrado é o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). Além do SNUC o Código Florestal define as Áreas de Preservação Per-
manente e a Reserva Legal no interior de propriedades privadas. Todos estes são espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos.

Não confunda!

Preservação é o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que buscam a proteção em 
longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológi-
cos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais.

Conservação é a utilização racional de um recurso ambiental, de modo a se obter aproveita-
mento direto à espécie humana, garantindo-se, ao mesmo tempo, a renovação e a autossus-
tentação desses recursos.

Em termos práticos, preservar é afastar interesses econômicos de uma determinada área, 
escolhida por seus atributos naturais como essencial à manutenção dos sistemas naturais que 
favoreçam a biodiversidade. Conservar é permitir o uso sustentável dos recursos naturais.
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O que é a Reserva da Biosfera do Cerrado?

As Reservas da Biosfera fazem parte do Programa “O Homem e a Biosfera” da UNESCO, e 
têm por objetivo desencadear o planejamento multissetorial, voltado à conservação da diver-
sidade biológica e cultural, ao conhecimento científico e ao desenvolvimento sustentável das 
regiões nelas inscritas. A Reserva da Biosfera do Cerrado cobre áreas do bioma Cerrado em vá-
rios estados brasileiros. Os objetivos são: promover o desenvolvimento sustentável, privilegiar a 
conservação dos remanescentes ainda intocados de Cerrado e recuperar áreas alteradas e de 
corredores ecológicos já fortemente degradados. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é constituído pelo con-
junto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto 
na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

O Sistema tem como principais objetivos contribuir para a manutenção da biodiversidade e 
dos recursos genéticos brasileiros, proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir para 
a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover o desen-
volvimento sustentável a partir dos recursos naturais, valorizar econômica e socialmente a 
diversidade biológica e proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as so-
cial e economicamente.

As unidades de conservação da natureza são classificadas em unidades de proteção integral 
e unidades de uso sustentável.
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O Cerrado tem 
menos de 3% 
de seu território 
protegido em 
unidades de 
proteção integral.

São áreas especialmente protegidas, de do-
mínio público ou privado, com o objetivo 
básico de preservar a natureza, sendo ad-
mitido apenas o uso indireto dos seus recur-
sos naturais, com exceção dos casos previstos 
em Lei. Proteção integral é, nesse contexto, a 
manutenção dos ecossistemas livres de alte-
rações causadas por interferência humana.

Categorias: Estação Ecológica,Reserva Bioló-
gica, Parque Nacional, Monumento Natural 
e Refúgio de Vida Silvestre.

No Cerrado, há unidades de conservação 
de proteção integral. Entre as nacionais, po-
demos citar o Parque Nacional de Brasília 
(DF),  o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (GO), o Parque Nacional da Cha-
pada Diamantina (BA) e o Parque Nacio-
nal da Chapada dos Guimarães (MT). Entre 
os estaduais, o Parque Estadual do Jalapão 
(TO) e o Parque Estadual do Cerrado (PR). 

O que são unidades de 
proteção integral? 

O Cerrado tem 
menos de 3% 
de seu território 
protegido em 
unidades de 
proteção integral.



O que são unidades de
uso sustentável?

São áreas especialmente protegidas, de do-
mínio público ou privado. Seus atributos am-
bientais impõem tratamentos diferenciados 
e legislação específica, para que prevaleça 
o interesse público na gestão territorial. Têm 
previsão legal no Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação.

Ao contrário das unidades de conservação de 
proteção integral, nas unidades de conserva-
ção de uso sustentável é possível compatibi-
lizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parte dos seus recursos natu-
rais.

Categorias: Área de Proteção Ambiental, 
Área de Relevante Interesse Ecológico, Flo-
resta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 
de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural.



Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 
(RPPN)

Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural são áreas de 
conservação instituídas por ini-
ciativa dos proprietários rurais. 
Fazem parte do SNUC, mas 
não implicam a desapropria-
ção pelo Estado. Para a criação 
de RPPNs, a área deve ter re-
levante importância pela sua 
biodiversidade ou por seu as-
pecto paisagístico, ou possuir 
características ambientais que 
justifiquem sua recuperação.
Representam uma forte limita-
ção ao direito de propriedade, 
pois são permanentes (perpétuas). 
Os herdeiros das terras ou novos 
proprietários não poderão utilizar 
a área para outros fins que não os 
previstos para uma RPPN. 
No Brasil a área total superava, 
em 2007, 580 mil hectares, ou 
seja, uma área maior que o Dis-
trito Federal. A falta de incenti-
vos econômicos é um dos fatores 
que impedem o aumento do 
número de RPPNs no Cerrado 
Brasileiro. Como exemplo, po-
demos citar o Santuário Vaga 
Fogo (Pirinópolis - GO).

Área de Proteção 
Ambiental (APA)

Área de Proteção Ambiental é 
uma área em geral extensa, com 
certo grau de ocupação huma-
na, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais es-
pecialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas. Seus ob-
jetivos básicos são proteger a bio-
diversidade, disciplinar o processo 
de ocupação do solo e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recur-
sos naturais.
São destinadas a conservar a qua-
lidade ambiental e os sistemas 
naturais, visando à melhoria da 
qualidade de vida da população 
local e à proteção dos ecossistemas 
regionais. Devem ter sempre um 
zoneamento ambiental, que esta-
belecerá normas de uso, condições 
bióticas, geológicas, urbanísticas, 
agropastoris, extrativistas e cultu-
rais do local. 
Como exemplos, temos a APA do 
Planalto Central, com quase 500 
mil hectares, e a APA Cavernas do 
Peruaçu, com aproximadamente 
143 mil hectares.

Área de Relevante 
interesse ecológico 
(ARIE)

Área de Relevante Interesse Eco-
lógico é uma área em geral de 
pequena extensão, com pouca 
ou nenhuma ocupação humana. 
Possui características naturais 
extraordinárias ou abriga exem-
plares raros da biota regional. 
Tem como objetivo manter os 
ecossistemas naturais de impor-
tância regional ou local e regular 
o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os 
objetivos de conservação da na-
tureza.
No Distrito Federal, temos al-
gumas ARIEs, como a ARIE do 
Cerradão, a ARIE Dom Bosco, 
a ARIE Capetinga/Taguara e a 
ARIE do Bosque, todas situadas 
na cidade de Brasília ou no en-
torno da capital federal.

 Exemplos de unidades de   



Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável (RDS)

Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável é a área natural que 
abriga povos e comunidades 
tradicionais cuja sobrevivência 
dependa de sistemas sustentá-
veis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às con-
dições ecológicas locais.
A diferença em relação às re-
servas extrativistas é que as co-
munidades podem continuar a 
desenvolver outras atividades, 
historicamente reconhecidas, 
além do extrativismo, desde que 
se confirme a adequação dessas 
atividades aos objetivos de con-
servação dos recursos naturais. 
Como consequência disso, nem 
toda a área da RDS necessita 
ser desapropriada. A exploração 
também depende de contrato 
entre as populações tradicionais 
e o poder público. Atualmente, 
podem ser propostas por institui-
ções públicas ou mesmo por or-
ganizações não governamentais.
Ainda não foram criadas RDS no 
Cerrado.

Floresta Nacional 
(FLONA)

Floresta Nacional é uma área 
com cobertura florestal de espé-
cies predominantemente nati-
vas e tem como objetivos básicos 
o uso múltiplo sustentável dos 
recursos florestais, madeireiros 
e não madeireiros, e a pesquisa 
científica, com ênfase em méto-
dos para exploração sustentá-
vel de florestas nativas. Estados 
e municípios podem destinar 
florestas ao mesmo fim, que se-
rão denominadas florestas esta-
duais e florestas municipais de 
uso múltiplo sustentável.
Como exemplo, podemos citar a 
FLONA de Brasília (DF), a FLO-
NA da Mata Grande (GO) e a 
FLONA de Paraopeba (MG).

Reserva Extrativista
(RESEX)

Reserva Extrativista é uma área 
destinada à exploração autossus-
tentável e à conservação dos recur-
sos naturais. A Resex é criada pelo 
Poder Executivo federal em áreas 
que, por suas características natu-
rais, permitam a exploração auto-
-sustentável. As áreas privadas no 
interior da unidade devem ser de-
sapropriadas. Deve ser explorada 
por populações extrativistas me-
diante contrato com o poder públi-
co e plano de utilização aprovado 
pelo IBAMA.
A iniciativa dos povos e comunida-
des tradicionais é essencial para a 
criação de novas Reservas extrativis-
tas no Cerrado. São eles que iniciam 
formalmente o processo e têm o de-
ver de dar consistência ao projeto de 
explorá-las economicamente. 
No Bioma Cerrado, podemos citar 
como exemplos de RESEX, a RESEX 
Recanto das Araras da Terra Ron-
ca, nos municípios de Guarani de 
Goiás e São Domingos, e a RESEX 
Lago do Cedro, em Aruanã, ambas 
em Goiás. Algumas reservas estão 
localizadas na Amazônia Legal, em 
áreas mistas, com fitofisionomia de 
Cerrado e Floresta Amazônica.

conservação no Cerrado



Espaços territoriais protegidos pelo Código Florestal

Área de preservação 
permanente (APP)

São áreas protegidas cobertas ou 
não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica, a biodi-
versidade, o fluxo de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-
-estar das populações humanas.
A vocação florestal das APPs é, de 
fato, permanente. Dessa maneira, 
mesmo que estejam desmatadas, 
devem ser recompostas com ve-
getação nativa. As APPs mais co-
muns nos Cerrados são o entorno 
de nascentes, córregos, rios e lagos 
(naturais ou artificiais) e o topo 
de morros, montes, montanhas e 
serras.
É possível a intervenção humana 
em APPs, desde que presente o 
interesse público, como, por exem-
plo, as atividades de manejo agro-
florestal sustentável, praticado 
de forma a não descaracterizar a 
cobertura vegetal nem prejudicar 
a função ambiental das APPs. O 
manejo deve ser realizado por pe-
quenos proprietários ou posseiros 
rurais. 

Infelizmente, em parcela significa-
tiva do Cerrado, as APPs em mar-
gens de córregos e rios apresentam 
algum estágio de degradação. 
Contudo, grande parte das APPs 
no Cerrado pode ser regenerada 
pelo isolamento, com o uso de cer-
cas, sem a necessidade de plantio 
de florestas. Nesse caso, o grande 
vilão é o pisoteio das mudas novas 
quando o gado vai beber água 
nos rios e córregos.

A Reserva Legal deve ser registra-
da junto à margem da inscrição 
da matrícula do imóvel, no cartó-
rio de registro de imóveis compe-
tente. Fica vedada a alteração de 
sua destinação nos casos de trans-
missão a qualquer título (venda 
ou doação, por exemplo), de des-
membramento ou de retificação 
de área.
Na escolha da localização da área, 
alguns critérios podem ser obser-
vados pelos órgãos ambientais, 
como a presença de vegetação 
nativa, vegetação útil ao contro-
le de erosão, conexão a áreas de 
preservação permanente (morros, 
nascentes, riachos, córregos, lagos e 
rios), abrigo de flora e fauna ame-
açadas de extinção e outros, a de-
pender das condições locais.
A lei permite instituir reservas le-
gais em bloco. É o caso de vários 
proprietários ou posseiros que, 
sendo vizinhos, resolvam destinar 
uma área comum para atividade 
agroextrativista. 
O comprador de áreas rurais de-
gradadas é obrigado a fazer o re-
florestamento ou cercar a parte 
destinada à reserva legal para 
regeneração natural.

Reserva Legal

Reservas Legais são áreas repre-
sentativas do ecossistema original 
das propriedades rurais e devem 
ser mantidas com a vegetação na-
tiva, sendo proibido o corte raso 
(supressão total da vegetação) 
pelo proprietário ou detentor do 
imóvel.
Em geral, a reserva legal corres-
ponde a 20% da área da proprie-
dade rural no Cerrado. É assim 
em Minas Gerais, Distrito Federal, 
Goiás, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, boa parte do Piauí, Maranhão 
e Bahia. Já na Amazônia Legal 
(Cerrado Amazônico), correspon-
de a 35% da área de propriedade.
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O que é Desenvolvimento Sustentável?
É o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais para o futuro, ou 
seja, que alia crescimento econômico com responsabilidade ambiental e justiça 
social. Esse conceito foi elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas.

O que é Desenvolvimento Sustentável?
É o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais para o futuro, ou 
seja, que alia crescimento econômico com responsabilidade ambiental e justiça 
social. Esse conceito foi elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas.



O que são Corredores Ecológicos?

Corredor ecológico (ou de biodiversidade) é o nome dado à vegetação nativa que liga 
fragmentos de Cerrado em áreas particulares e Unidades de Conservação que tenham sido 
separados pela atividade humana (agricultura, retirada de madeira, pastos etc.).

O objetivo da criação de corredores ecológicos no Cerrado é garantir à fauna e flora trânsito 
entre as áreas protegidas, garantindo-se assim as trocas genéticas necessárias à manutenção 
das espécies. Por isso a importânica de escolhaer a localização da reserva legal considerando 
a sua proximidade  com a área de preservação permante, para facilitar  a criação de   corredores 
ecológicos.

A eficácia de corredores ecológicos no bioma Cerrado dependerá da maior união possível de 
áreas com remanescentes de campos, matas galeria, florestas (Cerradão) e outros ecossistemas 
do vasto bioma.
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O crescimento do agronegócio afeta o Cerrado?

De hoje a 2050 o mundo terá de 
produzir mais 1 bilhão de toneladas 
de milho e oleaginosas, sendo ne-
cessário ocupar mais 90 milhões de 
hectares de terras. Para isso, 60% 
da nova área precisará entrar em 
produção até 2030, desconsidera-
dos os ganhos de produtividade. É 
fundamental a reforma inteligente 
do Código Florestal, a fim de ga-
rantir que essa produção adicional 
ocorra nas áreas de maior aptidão 
para a agricultura. Parte da de-
manda adicional por terra virá das 
pastagens, outra parte se expandi-
rá no Cerrado. Pela interpretação 
de dados históricos, a expansão de 
grãos se dará 60% sobre pastagens 
e 40% sobre áreas novas.
Essa dinâmica tem reflexos diretos 
no preço da terra em estados com 

grandes áreas de Cerrado nativo. 
As zonas de Cerrado no Maranhão, 
no Piauí, em Tocantins e na Bahia 
demonstram o maior potencial 
para o agronegócio brasileiro. Nos 
últimos anos, o preço da terra no 
Maranhão aumentou, em média, 
58%. Em alguns casos, o aumento 
chegou a 254%. Em Tocantins, o 
aumento registrado neste período 
foi de 154%. Com maior preço, há 
maior pressão sobre áreas de ati-
vidades tradicionais, evasão rural, 
crescimento desordenado das ci-
dades, poluição dos aquíferos por 
agrotóxicos, desemprego no cam-
po etc. 
É um ciclo de geração de riqueza 
para alguns, mas que pode gerar 
problemas para muitos, hoje e no 
futuro próximo. Por outro lado, 

cerca de 50 milhões de hectares de 
pastagens estão abandonados ou 
têm poucas cabeças de gado.
Entre 1940 e 1995, a área ocupa-
da pela agropecuária mais do 
que dobrou: subiu de 106 milhões 
de hectares para 219 milhões de 
hectares. Nesse período, o Brasil 
emitiu 17,2 bilhões de toneladas 
de carbono. A maior parte dessas 
emissões foi produzida pela ocu-
pação da Mata Atlântica (43%) 
e do Cerrado (29%). A Amazônia 
aparece em terceiro, com 25%. 
Para cumprir seus compromissos 
internacionais voluntários, o Brasil 
terá de reduzir em 40% o desma-
tamento no Cerrado até 2020, em 
relação média verificada entre os 
anos de 1999 e 2008. 



A boa notícia é que, com a diminui-
ção dos índices de desmatamento 
na Amazônia, as atenções das or-
ganizações não governamentais 
e do governo estão se voltando 
para o Cerrado. Dados do Ibama 
indicam que a taxa anual de des-
matamento caiu de 14 mil km2 (o 
dobro do registrado na Amazônia) 
entre 2002 e 2008 para 7.637 km2 
entre 2008 e 2009. Os dados mos-
tram que, anualmente, a destrui-
ção do Bioma equivale a 0,437% 
da área originária total do Cerrado. 

Você sabia?
Estudos indicam que poderíamos eliminar 17% de todas 
as emissões globais de gases de efeito estufa se interrom-
pêssemos a derrubada e a queima de florestas tropicais. 
O desmatamento do Cerrado contribui significativamente 
para essas emissões. Segundo dados do Ministério do Meio 
Ambiente, o desmatamento do Cerrado lança na atmosfera 

cerca de 350 milhões de toneladas de carbono por ano.



Como o poder público atua na proteção do Cerrado?

É importante que  todos os cidadãos que fazerm o  uso econômico dos recursos naturais res-
peitem os limites das reservas legais e áreas de preservação permanente. Podemos estabelecer 
dois tipos de atuação: ações permanentes e ações pontuais.

Ações permanentes: monitoramento, fiscalização e repressão ao desmatamento (comando 
e controle) ou por meio de Incentivos econômicos à preservação e à conservação ambiental.

Ações pontuais: temos, por exemplo,  uma normativa do Ministério do Meio Ambiente, que 
colocou em alerta 53 municípios do Cerrado, em 8 Estados da Federação (Maranhão, Piauí, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Tocantins).  Nestes municípios, 
a devastação (corte raso) do terreno para a lavoura e a pecuária extensiva e a derrubada 
de árvores para a produção de carvão vegetal avançou a um ritmo mais acelerado que na 
Amazônia. 

Você sabia?
O Código Florestal existe desde 1965. É uma Lei 
que trata das florestas e demais formas de vegeta-
ção em território brasileiro, regulamenta restrições 
ao direito de propriedade em algumas regiões que 
compreendem estas formações vegetais e define os 
critérios para supressão e exploração da vegetação 
nativa. As recentes mudanças no Código Florestal 
estabelecem regras polêmicas que podem ter im-
pacto direto na sua vida!
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Capítulo III
Quais os desafios e as perspectivas 
para o Cerrado?



Questões ambientais são mais um desafio à cidadania no Brasil. Pesquisas 
demonstram que 65% dos entrevistados reconhece que a responsabilidade é 
do cidadão, mas hábitos como reciclar o lixo e consumir produtos orgânicos, 
além do consumo consciente (evitar o uso de sacolas plásticos e vasilhames 
descartáveis, por exemplo) envolvem apenas 25% dos brasileiros.

Cada indivíduo deve fazer sua parte. Juntos, podemos fazer a diferença 
ao convidar amigos e parentes à reflexão sobre a crise ambiental, ao exigir 
ações e colaborar com os governos locais, e ao cobrar atenção e respeito a 
compromissos firmados na esfera internacional, como a Agenda 21 e os diversos 
tratados sobre temas ambientais.



Nas últimas décadas, o Cerrado sofreu um processo acentuado de desmatamento para ativi-
dades agropecuárias.  Infelizmente, esse processo de ocupação ainda ocorre de forma pouco 
sustentável. A transição direta da vegetação nativa para áreas de pastagem para o gado e 
para áreas de desenvolvimento da agricultura mecanizada (com uso intensivo de agrotóxicos) 
vem fazendo com que o Cerrado sofra uma grande fragmentação de seus espaços naturais. 
Calcula-se que restam apenas 20% de vegetação nativa, sendo que 80% já foram alterados 
de alguma forma.

O uso predatório do solo, da água e da vegetação gera consequências irreparáveis, tais como 
a erosão do solo; a contaminação do lençol freático, das nascentes e dos rios; a extinção de es-
pécies de vegetais e animais; além de mudanças climáticas que alteram a qualidade de vida 
da população. Daí a importância de lutarmos mais em favor do Cerrado.

O objetivo é promover o equilíbrio ecológico do bioma, sem desconsiderar as expectativas de 
crescimento econômico e as necessidades de inclusão social e produtiva da população desta 
região. A dificuldade é ainda maior devido à falta de leis específicas de proteção deste bioma, 
bem como pela impunidade daqueles que não cumprem a legislação já existente na área 
ambiental e de defesa dos recursos hídricos.

Você sabia?
Existem várias espécies de vegetais que ainda não foram 
classificadas e por causa da degradação ambiental, pro-
vocada principalmente pelo homem, possivelmente não 
chegaremos a conhecê-las. Se pudéssemos mensurar, em di-
nheiro, o valor desse conhecimento para a produção de me-
dicamentos, cosméticos e produtos alimentícios, por exem-
plo, talvez estivéssemos ganhando muito mais conhecendo 
essa biodiversidade, do que com a simples destruição para a 
abertura de pastagens e a prática de monocultura.
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Proteger o Cerrado
é preciso!

O Cerrado é o responsável por mais de 70% do 
abastecimento das águas da bacia do Paraná, 
do Tocantins, do São Francisco; é a verdadeira 
caixa d’água do Brasil. A água é essencial para 
a vida de qualquer ser e o Cerrado abriga as 
nascentes dos principais rios brasileiros. Esse 
motivo por si só justifica o reconhecimento do 
Bioma Cerrado como patrimônio nacional, 
garantindo este princípio na Constituição 
Federal – como no caso da Amazônia.

O desmatamento no Cerrado é mais grave 
que na Amazônia. Enquanto a área de 
floresta original remanescente na Amazônia 
é de 82%, no Cerrado ela é de apenas 52%. 
É bom lembrar que o desmatamento gera 
mudanças climáticas em nível global, 
com aumento de temperaturas e reflexos 
negativos na disponibilidade de água.

O Brasil concentra 63% do total de 
queimadas na região, seguido pela 
Argentina, com 21%. Desse total, 70% 
ocorrem no Cerrado. Mais de 80% 
das áreas de vegetação natural são 
queimadas para abrir novas áreas 
para pastagens e agricultura.



Produzir grãos, carne, e outros produtos agríco-
las em pequenas áreas e com preservação de ve-
getação é possível. 

Já existem tecnologias de baixo custo e alta apli-
cabilidade, que podem melhorar o desempenho 
da produção agrícola e pecuária, com baixo im-
pacto ambiental.

Investir em formação técnica e profissional, especial-
mente para os agricultores familiares, melhora a 
qualidade dos produtos e ajuda na conservação 
da biodiversidade do Cerrado;

Diversificar as atividades econômicas ajuda 
na valorização do Cerrado e traz alternativas 
para o desenvolvimento da região.

Criar leis específicas para o bioma, como é o caso 
da Lei Distrital em discussão na Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal, ajuda a regulamentar 
o uso da biodiversidade do Cerrado, com susten-
tabilidade.

Aprofundar o conhecimento sobre o ciclo hidroló-
gico e os mecanismos de reabastecimento de ma-
nanciais subterrâneos e superficiais ajuda a 
prevenir problemas de abastecimento de água 
e a melhorar a qualidade da água que chega 
até a sua casa.

Conservar o Cerrado
 é possível!



Preservar o Cerrado 
é urgente!
Se o ritmo de degradação do Cerrado persistir, em 40 
anos – que é considerado um espaço de tempo muito 
curto – teremos apenas remanescentes de vegetação 
do bioma, como ocorreu com a Mata Atlântica que dis-
põe de apenas 7% da área original.

Como cerca de 60% da área do bioma Cerrado é de do-
mínio privado, a participação da sociedade civil e do se-
tor produtivo privado é fundamental para o esforço de 
preservação.



Lembrar que um dia a água pode acabar, por isso precisamos usá-la de forma racional.

Unir esforços de representantes dos governos, das empresas e da sociedade civil em defesa do Cerrado.

Transformar a sua atitude, reutilizando o que for possível e reciclando os resíduos sólidos.

Expandir as ações de monitoramento e fiscalização de áreas protegidas por lei. 

Promover a consciência ecológica nas escolas, associações comunitárias e empresas.

Eleger políticos compromissados com o desenvolvimento sustentável do país.

Legitimar a participação popular na tomada de decisões.

Ouvir comunidades tradicionais e povos indígenas, valorizando o seu conhecimento e saberes.

Conhecer a biodiversidade do Cerrado, seus recursos hídricos e suas áreas de proteção ambiental.

Educar para preservar e conservar o Cerrado.

Reconhecer o Cerrado como patrimônio nacional.

Recuperar áreas já utilizadas evitando novos desmatamentos e a destruição dos espaços naturais.

Articular entre os governos para garantir a proteção das nascentes que abastecem os principais rios do País.

Diversificar a economia, valorizando vocações que favoreçam a inclusão social e produtiva.

Orientar para promover um mundo mais solidário e mais sustentável.

Quais são os nossos principais desafios?



Quais são os nossos principais desafios?



A Rio+20 marcou os vinte anos de realização da pri-
meira Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio’92). 

O objetivo da Conferência é a renovação do com-
promisso político com o desenvolvimento sustentável 
com a definição de uma agenda de compromissos dos 
chefes de Estado, do mundo inteiro, para garantir o 
desenvolvimento sustentável do planeta para as pró-
ximas décadas.

O evento propõe uma avaliação do progresso e das 
lacunas na implementação das decisões adotadas 
pelas principais cúpulas sobre o assunto e do trata-
mento de temas novos e emergentes. Como podemos 
perceber, a Rio+20 é uma oportunidade para reto-
marmos as discussões sobre a urgência na mudança 
de atitudes para a conservação do Cerrado.

Quais as nossas perspectivas para o futuro?

Eventos como esse mostram que é muito importante 
ampliar a atuação, de forma compartilhada, nos 
níveis municipal, estadual, federal e internacional, 
na definição de políticas públicas que incentivem a 
promoção de uma economia mais sustentável, ou 
seja, que garanta o crescimento econômico de uma 
forma menos agressiva para o planeta.

É preciso adotar medidas urgentes para ordenar a 
expansão da agricultura e da pecuária, evitando a 
conversão de novas áreas nativas na ambição do 
ser humano em lucrar a qualquer custo.  O Cerrado 
também deve estar na pauta dessa discussão. 
Participe! 
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1. Não desmatarás em vão.
2. Não produzirás sem compromisso ambiental.
3. Não queimarás.
4. Não poluirás.
5. Valorizarás a cultura dos povos do Cerrado e sua diversidade.
6. Honrarás a biodiversidade da sua região.
7. Guardarás todo o conhecimento e o ensinarás com sabedoria.
8. Conhecerás e preservarás.
9. Não cobiçarás as áreas de preservação permanente.
10. Ame o Cerrado como a ti mesmo.

É tempo de agir
As próximas décadas serão determinantes para o bioma Cerrado, que pode deixar de existir, 
permanecendo apenas nas páginas dos livros de geografia e história das futuras gerações. É 
preciso pensar globalmente e agir localmente, sair da zona de conforto e, verdadeiramente, 
mudar de atitude a cada dia, com um gesto de consciência sustentável.
Pense Nisso!

FAÇA A SUA PARTE!

Siga os 10 mandamentos do Cerrado
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