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RESUMO 

 

 

O Código Florestal é a medida criada para estabelecer um equilíbrio entre a exploração e a 

preservação da natureza. Desde os primeiros Códigos Florestais Brasileiros (CFBs), já se 

discutia a eficiência da norma, pois estipulavam medidas que preservavam o mínimo de cada 

bioma. Entre os três CFBs criados, o Novo Código Florestal (NCF), lei nº 12.651 de 25 de 

maio de 2012, é o que menos cumpre seu papel. O NCF demonstra ser reflexo dos anseios do 

capital em uma ótica um tanto deturpada da corrente sustentabilista tratada neste trabalho. 

Perante este modelo de pensamento, percebe-se o porquê das polêmicas alterações deste 

código e quais práticas as definem. Neste trabalho, analisaram-se as consequências do NCF na 

paisagem do Cerrado por meio de um estudo de caso na sub-bacia do Ribeirão Paraíso, no 

município de Jataí-GO, onde se puderam constatar diversas alterações. Nos resultados, 

observou-se que a quantidade total de área, antes dita protegida pelo código florestal, 

diminuiu em 38% no NCF. As áreas deste estudo que mais sofreram com as alterações do 

código foram: em primeiro lugar, as APPs de alagados, que sofreram uma diminuição de 

100%; em segundo lugar, as APPs de nascentes, sofrendo uma diminuição de 91%; e, em 

terceiro lugar, a APP de lago, sofrendo uma diminuição de 70% da área permanente. 

Observaram-se, por meio de outros estudos do Cerrado e em outros biomas, que essas 

alterações na paisagem refletem em todo o ecossistema, apresentando complicações para 

espécies de plantas, insetos, aves, répteis, anfíbios, peixes e mamíferos. Alterações estas 

dadas, principalmente, pela mudança de habitats, resumindo uma vasta diversidade de 

espécies em apenas algumas generalistas, além dos efeitos na qualidade e na quantidade da 

água de rios e da pluviosidade da região, na qualidade física, química e biológica dos solos. 

Através de mapas de projeção da paisagem de antes e depois do NCF, pôde-se compreender 

que as alterações do código são muito maiores na prática do que foi na lei. 

 

Palavras-chave: Correntes ambientalistas, Novo Código Florestal, Alteração da paisagem, 

Perda de habitats, Espécies generalistas. 



 

ABSTRACT 

 

 

The Forest Code is a measure created in order to establish balance between nature 

exploitation and conservation. Since the first Brazilian Forest Codes (BFCs), the efficiency of 

the regulation has been discussed, for it established measures that preserved the minimum of 

each biome. Among the three BFCs which were created, the New Forest Code (NFC), Law no 

12651, of May 25, 2012, is the one which least fulfills its role. The NFC has proved to be a 

result of needs of capital in a distorted perspective of the sustainability school of thought, 

which is dealt in this thesis. Regarding such a line of thought, one may understand the reasons 

for the controversial code amendments and which techniques determine them. In this thesis, 

we analyzed the NFC consequences in the Cerrado landscape by the means of a case study in 

the Paraíso creek sub-basin, in Jataí-GO, where several alterations were observed. Our results 

showed that the total area quantity, which was said to be protected by the forest code, 

decreased by 38% after the NFC. Areas of this study which suffered most from the code 

changes were: firstly, the wetlands PPAs (permanent preservation areas), which were 

decreased by 100%; secondly, the headwaters PPAs, which were decreased by 91%; and, 

thirdly, lake PPAs, which were decrease by 70% on their permanent area. It was also found, 

by means of other studies on Cerrado and on other biomes, that such landscape alterations 

can be noted in the entire ecosystem, causing complications to plants, insects, birds, reptiles, 

amphibians, fishes and mammals. Such alterations are caused mainly due to habitat changes, 

shortening a vast diversity of species into some merely generalist species. Besides that, the 

effects on quality and quantity of water in rivers and rainfall in the region, on physical, 

chemical and biological quality of the soil and on atmospheric temperature were also found.  

By using landscape projection maps, before and after the NFC, we were able to understand 

with this study that the code alterations are much greater to practice than the law alterations 

which were made. 

 

Keywords: Environmental currents, new Forest Code, landscape change, habitat loss, 

generalist species. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Árvores pequenas e retorcidas, às vezes encontradas com as cascas dos troncos 

queimadas pela passagem do fogo, situadas em meio a um campo de capim (GUIMARÃES, 

2014); este é um cenário característico do segundo maior bioma da América do Sul: o cerrado 

brasileiro. O Estado de Goiás, divisão política onde está localizada a área de estudo, é 

predominado em quase todo seu território por esse bioma, identificado em 97% das terras 

goianas segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). 

Atualmente, o cerrado encontra-se na lista das 34 áreas do mundo com maior biodiversidade 

de espécies sob ameaças constantes de extinção (hotspot) (MITTERMEIER et al., 2005). 

A área de estudo desta pesquisa é a bacia do Ribeirão Paraíso, localizada a sudoeste do 

Estado de Goiás, dentro do município de Jataí. Esta bacia representa um tributário da bacia do 

rio Claro que, juntas, representam grande importância para a região, principalmente no 

abastecimento de água e na produção de energia elétrica. O Ribeirão Paraíso foi escolhido 

para este trabalho por apresentar uma diversidade de elementos dentro de uma área 

relativamente pequena, obtendo, assim, as situações necessárias para este estudo. 

A paisagem em torno da área é representada pela fitofisionomia do cerrado, além da 

povoação e das atividades de agropecuária que se desenvolveram fortemente na região. Para 

Brochado e Matricardi (2014) está claro que, por conta da antropização acelerada do cerrado, 

o país alcançou um respeitável patamar econômico, sobretudo pela elevada produção de 

grãos, carnes e derivados (commodities no mercado externo). Tanto por isso, já se reconhece 

que uma significativa parcela da biodiversidade do cerrado foi perdida (ou simplesmente não 

foi identificada a tempo), com o risco de extinção ainda iminente (BROCHADO; 

MATRICARDI, 2014); até 2008, o Brasil já tinha perdido 47,84% do cerrado (IBAMA, 

2011). 

Entre 2003 e 2009 houve uma queda no desmatamento florestal no Brasil em 

comparação aos anos anteriores, sendo o Estado do Mato Grosso o que mais contribui para 

essa queda (ROCHA et al., 2011). Já o Estado de Goiás, até o ano de 2002, destacou-se por 

apresentar grandes supressões de áreas do cerrado através de ações antrópicas (CASTRO, 

2012). O desmatamento anual ocorrido no Estado, entre 2002 e 2009, foi de 1.493 km², já no 

acumulado entre 2002 a 2009 o desmatamento foi da ordem de 10.454 km², representando 

3,3% da área de cerrado total em Goiás, ficando evidente que as regiões mais suprimidas 

foram o sul e o sudoeste do Estado (CASTRO, 2012). 
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Tal fenômeno representou perda de 61,8% do cerrado goiano, que corresponde a 

329.595 km² (BRASIL, 2012). Em 2010 os números subiram para 3.724km² e em 2012 para 

7.653km², resultando um crescimento do ritmo de devastação de mais de 35%, ultrapassando 

o desmatamento na Amazônia que, em 2012, chegou a 4.000 km² (CALIXTO, 2014). Com 

base nesses dados, no período entre 2011 e 2012 o desmatamento do cerrado ultrapassou o da 

Amazônia, apresentando 44% de desmatamento no cerrado, contra 19% na Amazônia. O 

ritmo de desmatamento oscila rapidamente de um ano para o outro, podendo ser a causa dessa 

demanda os incentivos dados pelo governo e/ou pelo mercado de exportações (CALIXTO, 

2014). 

A atual mudança feita no Novo Código Florestal (NCF) é um fator primordial e 

problemático que incentiva o desmatamento no cerrado e em todo Brasil. Para Shier (2003), o 

grande problema das leis florestais brasileiras consiste na larga escala de tempo em que as 

árvores foram vistas de forma individualizadas, ou seja, vistas apenas pelo valor potencial do 

seu uso comum e não pelo seu valor potencial como floresta; logo, sua importância é 

ignorada. Consideravelmente, desde a elaboração do Código Florestal (CF) nacional, em 15 

de setembro de 1965, já se discutia qual era o seu embasamento teórico. Segundo Metzger 

(2010), as delimitações impostas foram as mínimas necessárias para a preservação de uma 

porcentagem pequena da biodiversidade e, portanto, o NCF ultrapassa o limite do fator de 

risco para a biodiversidade, indo além dessas delimitações (METZGER, 2010). 

Mudanças importantes ocorreram no NCF como: a redução das matas ciliares de 

lagoas, rios e nascentes, permitindo, inclusive, a ocupação das nascentes pelo gado (criação de 

animais); redução na preservação de áreas florestadas em encostas, topos de morros, 

montanhas, serras e alagados; redução da Reserva Legal; e, ainda, a consolidação das áreas 

desmatadas até o dia 22 de julho de 2008, sendo obrigatória apenas a recuperação de uma 

pequena parte dessas áreas. Essas alterações representam um retrocesso na lei ambiental 

brasileira e uma perda significativa das áreas de vegetação nativa nos mais diversos 

ambientes. Consequentemente, afeta a parcela da biodiversidade que, muitas vezes, existe 

apenas nesses locais (espécies endêmicas), como nos topos de morros e em alagados, que 

representam ser berços d’água (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Estudos científicos, como o de Tundisi e Tundisi (2010), comprovam o importante 

papel da biodiversidade de vegetação natural, e dão uma ideia dos custos econômicos que a 

remoção dessa vegetação causa para a humanidade: no valor do serviço de conservação que as 

florestas ripárias (componente fundamental para o ecossistema de rios, lagoas, lagos e 

nascentes) fazem para os fluxos d’água; no valor de proteção à biodiversidade de animais 
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invertebrados e vertebrados; no valor de matéria-prima para estudos em bioprospecção e 

farmacológicos; no valor da fixação de carbono atmosférico; da capacidade de manter a 

evolução das espécies; no valor de manter a fertilidade dos solos e equilíbrio de espécies 

consideradas pragas nas plantações; valor cultural; valor na capacidade de manter o ciclo 

hidrológico da chuva – essencial para a vida na Terra; e, também, o valor de manter a 

qualidade da água e da vida em sua generalidade (TUNDISI; TUNDISI, 2010). 

Os efeitos negativos das mudanças do NCF sobre a biodiversidade do cerrado foram 

observados neste trabalho através dos estudos de Marini (2001), Silva et al. (2007) e Borges 

(2008) para o caso das aves. Bernarde e Macedo (2008), Machado et al. (2008) e Klink e 

Machado (2005) foram analisados para salientar o caso de répteis e anfíbios. Dados de 

Ricketts et al. (2008) apud Imperatriz-Fonseca et al. (2012) e Gallai et al. (2009) para as 

abelhas, tão importantes na polinização em lavouras e pomares do mundo todo. Schittini 

(2009) e Bocchiglieri, Mendonça e Henriques (2010) para tratar dos mamíferos de médio e 

grande porte e o estudo de Scariot et al. (2003) sobre pequenos mamíferos. Para a vegetação, 

Laurance et al. (2002), Rosenzweig (1995), Laurence e Bierregaard Júnior (1997), Fleury e 

Galetti (2006), Tabarelli e Peres (2002), Laurance et al. (1997), Lees e Peres (2008), Puts et 

al. (2011) e Lima, Bensusan e Russ (2014). 

Na busca pelo entendimento das motivações encontradas para as mudanças na lei 

florestal, viu-se a importância de investigar as correntes ambientalistas surgidas ao longo do 

tempo e que são presentes nos dias atuais, influenciando nossa cultura, nosso olhar perante a 

natureza, os incentivos nacionais e, principalmente, as nossas leis. 

Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo buscou-se explanar 

as correntes ambientalistas mais fortes existentes no Brasil, com o intuito de entender a 

origem cultural-política das nossas leis ambientais. O segundo capítulo trata de comparar 

algumas das mudanças sofridas pelo NCF em relação ao Antigo Código Florestal (ACF). 

Nesta análise estão em foco as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) de matas ciliares, 

nascentes, lagos, lagoas artificiais e naturais, e áreas alagadas. Logo em seguida, nos 

resultados, são apresentados alguns dados de perdas na vegetação natural causadas pelo NCF, 

com base em análises georreferenciadas de imagens de satélites. 

Partindo da premissa de perdas é que se desenvolve a discussão, seguindo estudos 

atuais para criar hipóteses sobre quais as mudanças que o NCF causará no cerrado, através de 

um estudo de caso na bacia do Ribeirão Paraíso. E de forma mais específica: investigar 

quantitativamente as mudanças que poderão ocorrer na vegetação natural da região; criar 

projeções das possíveis mudanças na paisagem da região; fazer um levantamento 



18 

 

bibliográfico dos possíveis impactos que essas mudanças poderão promover no contexto de 

perdas de hábitats e inter-relações que estariam sendo mantidas caso o ACF estivesse vigente 

e, por fim, investigar as perspectivas de pensamentos que contribuíram na estruturação do 

NCF. Com estes objetivos busca-se obter dados e ampliar as discussões nacionais em torno do 

tema para, desta forma, interagir com as demais discussões na busca por possíveis soluções ao 

ambientalismo e a conservação da biodiversidade do cerrado brasileiro. 
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CAPÍTULO I – AS CORRENTES AMBIENTALISTAS POR 

TRÁS DO JOGO POLÍTICO 

 

 

 

1 Introdução 

 

A ideia de progresso, advinda da modernidade, disseminou-se no Brasil no início do 

século XX, viabilizando, assim, um determinado modelo desenvolvimentista. A mentalidade 

do progresso emergiu na Europa, por volta do século XVIII, atrelando modernização ao 

desenvolvimento científico e exploração dos recursos naturais à industrialização acelerada e à 

expansão urbana. O Brasil vivenciou um processo de modernização tardio quando comparado 

a países como Estados Unidos e Inglaterra, mas não fugiu à regra (MCCORMIK, 1992). 

Na Europa, início do século XVII, as modificações na paisagem pela agricultura já 

aconteciam há séculos, quando os países da América do Norte, Austrália e África do Sul eram 

colonizados. Essas últimas localidades se revelavam intocadas e ricas em recursos naturais, ou 

seja, matéria-prima para a produção, o que levou alguns a argumentarem que essas áreas 

precisavam ser preservadas das mãos destruidoras do homem; enquanto que, para outros, os 

discursos ambientalistas não passavam de controle político e econômico. O fato era que a 

exploração irrestrita da natureza não poderia continuar sem um controle racional e 

sustentável, devendo-se manter um certo “equilíbrio da natureza”, termo que foi surgir 

somente no século XVIII (MCCORMIK, 1992, p. 22). 

Variações no pensamento ambientalista foram evidenciadas, no Brasil, desde as 

primeiras expressões históricas e foram marcadas por duas visões bastante contrastantes no 

período colonial: a primeira da Terra de Santa Cruz e a segunda da Terra do Pau-Brasil. A 

primeira visão demonstrava preocupação em estabelecer uma sociedade independente da 

metrópole, influenciada por uma perspectiva renascentista e romântica da natureza. A segunda 

era voltada para a exploração pela colônia dos recursos naturais e para o enriquecimento da 

metrópole, predominada pela visão mercantilista (PÁDUA, 1987). 

Para Martinez-Alier (2007) existem três principais visões ou correntes ambientalistas 

surgidas desde as primeiras expressões autoconscientes e organizadas do ambientalismo. A 

primeira corrente, chamada “Culto ao Silvestre”, denominada neste trabalho como forma de 

facilitação do “preservacionismo”, possui perspectivas de uma natureza frágil, a qual estamos 

intimamente conectados e que é objeto de preservação. A segunda expressão, o “Evangelho 
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da Ecoeficiência”, denominada aqui como a corrente do “sustentabilismo”, possui 

perspectivas utilitaristas da natureza, vista somente como recursos econômicos e mercadoria 

para o capital. E a terceira expressão é o “Ecologismo dos Pobres”, ou “socioambientalismo”, 

fortalecida a partir dos anos 1980 com a luta indígena e camponesa nas nações em 

desenvolvimento – esta corrente visa a igualdade na utilização e rendimento dos recursos 

naturais (MARTINEZ-ALIER, 2007). Assim como sugerido por Menezes, Siena e Rodrigues 

(2011), a título de melhor compreensão das ideias, serão utilizadas as expressões: 

preservacionismo, sustentabilismo e socioambientalismo, respectivamente àqueles segmentos 

descritos acima. 

Por trás dos objetivos das leis ambientais existem correntes ideológicas expressas que 

influenciaram em cada época, uma vez que a nossa cultura, alguns costumes, nossas falas e 

formas de pensamento, tudo pode ser analisado historicamente. Através de ideologias surgidas 

há muito tempo ou ainda recentes, somos influenciados no modo que pensamos, nos 

organizamos e encaminhamos nossas vidas (MARTINEZ-ALIER, 2007). 

Desde o primeiro CFB, em 1934, até o atual código de 2012, são observadas nestas 

leis diferenças nos objetivos, nos conceitos e nas definições. Essas diferenças estão atreladas 

às mudanças de paradigmas que aconteceram no mundo após a revolução industrial e, 

principalmente, nas últimas décadas na sociedade brasileira. Na busca intensa pelo 

desenvolvimento da economia, os países mundiais recorreram a novas discussões para 

conseguirem explorar o ambiente de forma mais racional (MCCORMIK, 1992). 

No Brasil também se busca dialogar com as novas discussões através de metas de 

redução do desmatamento na Amazônia, desenvolvimento de novas fontes de energia elétrica, 

investimento em pesquisas para desenvolvimento de biocombustíveis, entre outros. A lei do 

CF consiste no objetivo de manter uma relação dinâmica entre a conservação da natureza e a 

exploração, e o que veremos neste capítulo é um desenvolvimento da ideia de se estamos ou 

não avançando certo neste caminho. 

 

 

1.1 Revisão Bibliográfica 

 

1.1.1 Perspectivas históricas e as correntes ambientalistas 

A história nos revela que o nome Brasil foi dado ao nosso país pelos colonizadores 

devido à enorme quantidade de árvores de uma espécie nativa, a Caesalpinia echinata, 

conhecida popularmente como Pau-Brasil. Ironicamente, esta mesma espécie que dá nome ao 
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nosso país é, também, o símbolo da exploração desenfreada que a levou à beira da extinção 

(DIEGUES, 2001). 

As únicas formas de contenção do desmatamento do Pau-Brasil, naquela época, 

vinham das Cartas Régias da Coroa Portuguesa (século XVIII), afirmando serem necessárias 

precauções para a conservação das matas do Brasil. Ainda assim, para Diegues (2001), essas 

cartas tinham um único objetivo: a preocupação com a falta de madeira para a construção 

naval em Portugal. 

As leis ambientais brasileiras, incluindo o Código Florestal, estão enraizadas em ideais 

e correntes bastante evidentes e que seguem as mudanças dos séculos (MARTINEZ-ALIER, 

2007). Neste trabalho, enxerga-se a importância de ter uma reflexão sobre essas ideias para se 

entender melhor alguns fatores das mudanças têmporo-espaciais ocorridas e da própria 

legislação ambiental. 

O ambientalismo, segundo McCormik (1992, p. 21), define-se por ideais filosóficos 

que foram surgindo durante os séculos em lugares diferentes e em tempos não bem definidos, 

isto é, “não começou num país para depois espalhar-se em outro”. As questões ambientais que 

surgiam nos diferentes lugares eram locais, as pessoas percebiam que causavam poluição, que 

se perdia com a caça e com a derrubada de florestas. A partir dessas observações, 

organizaram-se formando grupos que depois se tornariam um movimento nacional e, então, 

multinacional, espalhando pelo mundo a crescente preocupação com o ambiente natural e 

humano. 

Há séculos as questões ambientais eram vistas como motivo de preocupação para uma 

minoria elitizada (que detinha educação) e empecilho para outros. Essa preocupação com a 

preservação da natureza surtiu efeito na ciência britânica e o interesse pela história natural, 

pela botânica, pela zoologia, entre outras áreas biológicas, influenciaram muitos romancistas, 

poetas, pintores, escritores e cientistas, como Charles Darwin durante os séculos XVI, XVII e 

XVIII. Toda essa desenvoltura trouxe grandes descobertas científicas que revelaram, e muito, 

as consequências da exploração humana; poetas e pintores deploravam as transformações que 

o homem conduzia na paisagem natural. O estudo da natureza se tornava um ato de devoção a 

Deus e de contemplação a Sua criação (MCCORMIK, 1992). 

Os séculos XVIII e XIX foram o auge da compreensão do lugar do homem na 

natureza: 

 

o domínio sobre o meio ambiente era visto como essencial para o progresso 

e para a sobrevivência da raça humana. Mas uma "consciência biocêntrica" 
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emergiu gradualmente, reforçando o restabelecimento do sentido de inter-

relação entre o homem e a natureza e a aceitação de uma responsabilidade 

moral relacionada à proteção da natureza contra os abusos. A obra de 

Darwin forneceu um estímulo importante para esse ponto de vista; a 

evolução sugeria que o homem era parte integrante de todas as outras 

espécies e que, por sua própria conta e risco, se havia distanciado da 

natureza (MCCORMIK, 1992, p. 22-23). 

 

O estudo da natureza tornou implícito o desejo pela preservação e, a partir dessa 

revolução científica, surgiram os clubes de naturalistas, que passaram a lutar tanto pelos seus 

semelhantes (movimento antiescravagista), quanto pela natureza. 

Segundo McCormik (1992), ao chegarem nas novas terras, os colonizadores se 

depararam com uma natureza intacta, repleta de madeiras e animais que serviriam de escada 

para o desenvolvimento do comércio. Com a caça desenfreada de animais para a alimentação 

e, principalmente, para a indústria da moda de peles, plumas e marfim, logo se tornaram 

escassos animais como cangurus, pinguins, baleias, focas, elefantes, búfalos, avestruzes e 

diversos tipos de pássaros. Além da matança de animais para a indústria da moda no novo 

mundo, jogos de caça eram comuns para o lazer na Europa, onde patos, pombos, aves 

marítimas, veados e coelhos eram vítimas desta prática. Nesse cenário, uma massa mais 

generalizada de pessoas se sensibilizou com tamanha matança (classes média e alta 

britânicas), surgindo as primeiras campanhas de proteção aos animais selvagens
1
: 

 

a East Riding Association for the Protection of the Sea Birds, fundada em 

1867 para lutar contra a temporada anual de caça de Flamborough Head, 

pode ter sido o primeiro organismo de preservação da vida selvagem no 

mundo e outros logo o seguiram (MCCORMIK, 1992, p. 24). 

 

Com essa forte corrente de preservação aos animais, o comércio abriu as portas para 

matéria-prima do exterior; plumagens de mais de 775 mil pássaros chegaram ao mercado de 

Londres, em 1885, vindas do Brasil e das Índias. Segundo Pádua (1987), isso fez surgir, em 

1895, um tratado internacional de proibição do comércio de penas de garças, o que evitou a 

extinção desta espécie no Brasil. Da mesma forma, em 1902 surgiu, na Índia, uma das 

primeiras leis contra o tráfico internacional de animais selvagens (MCCORMIK, 1992). 

A sucessão dos movimentos ambientalistas que se seguiram, voltaram a atenção para 

as condições sociais urbanas. A indústria não era mais vista como a “grande provedora; a 

fonte do poder econômico e político era agora retratada como destruidora da moral e da 

 

1 
Já existia, desde 1824, a Society for the Protection of Animals para proteção de animais domésticos, 

voltando, em pouco tempo, a atenção para os animais selvagens. 
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ordem social, da saúde humana, dos valores tradicionais, do meio ambiente físico e da beleza 

natural” (MCCORMIK, 1992 p. 24); surgiram, assim, campanhas contra a poluição da água, 

do ar e dos solos pela produção. A busca por espaços verdes urbanos se tornou campanha de 

sucesso para o lazer e a recreação da população, até o movimento adquirir força suficiente 

para compras de terras, em 1893, que objetivavam proteger a herança natural e cultural da 

nação britânica (MCCORMIK, 1992). 

No Brasil, segundo Pádua (1987), somente a partir de 1920 surgiram leis, normas e 

instituições a favor da preservação ambiental, sendo o auge em 1970. Entre este período 

surgiram: os primeiros parques nacionais, o Código da Água e Minas, o Código de Caça e 

Pesca, o Código Florestal, entre outros. 

Como visto anteriormente, no período colonial do Brasil existiram duas visões que 

causaram variações no movimento ambientalista, a saber: a da Terra de Santa Cruz, repleta de 

perspectivas renascentistas e românticas da natureza, e a da Terra do Pau-Brasil, da 

exploração natural para o enriquecimento da metrópole (PÁDUA, 1987). Nos dias de hoje, 

identificamos três principais correntes ambientalistas surgidas há muito tempo, mas que ainda 

se fazem influentes, sendo as correntes do preservacionismo, do sustentabilismo e do 

socioambientalismo (MARTINEZ-ALIER, 2007). 

O preservacionismo, segundo Martinez-Alier (2007), defende a preservação acima do 

mercantilismo e é uma corrente representada cientificamente pela Ecologia e pela Biologia da 

Conservação; a Ecologia Profunda também faz parte dessa corrente de pensamento que 

acredita no ecocentrismo e não no antropocentrismo, uma vez que, nesta perspectiva, o 

homem é parte constituinte da natureza. Como um animal, ele faz parte da ecologia, estando 

inter-relacionado com todas as questões da natureza, sendo dependente intrínseco dela e não 

possuindo permissão para arbitrar sobre os valores do restante natural. Surgido no Brasil na 

década de 1970, teve maior consolidação em ações e leis em 1980, influenciando a criação 

das Unidades de Conservação e as legislações para conter atividades predatórias no mundo 

todo. Conceitos e teorias sobre o ritmo acelerado de perdas na biodiversidade e na defesa da 

natureza intocada são evidenciados nesta linha. Segundo Menezes e Siena (2010), esse 

ambientalismo também possui aspectos místico-religiosos com uma visão sagrada da 

natureza, baseada no panteísmo, nos relatos bíblicos e na tradição romana franciscana. 

Organizações como o WWF (Worldwife Fund of Nature), IUCN (União Mundial para a 

Conservação da Natureza) e Nature Conservancy são instituições que são influenciadas por 

essa corrente. 
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Segundo Martinez-Alier (2007), o sustentabilismo, que surgiu no Brasil em 1980, é 

evidenciado pelos conceitos amplamente divulgados, tais quais os da sustentabilidade, 

economia verde, desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, economia ecológica e 

modernização ecológica. Termo como “natureza” não é muito utilizado nesta linha de 

pensamento, sendo substituído por “recursos naturais”, “serviços ambientais” ou “capital 

natural”. No sustentabilismo, busca-se um diálogo entre o crescimento econômico, os 

impactos ambientais e a saúde humana, defendendo a linha da exploração racional dos 

recursos. Existente há mais de 100 anos, é a segunda corrente que surgiu contemplada pelas 

técnicas de manejos florestais alemães e fortalecida, em 1990, quando houve um foco na 

tecnologia como método para a minimização dos impactos industriais e desperdícios na 

produção. 

Esta corrente teve maior destaque e fortalecimento na Eco-92 e com o Protocolo de 

Kyoto. A mudança na postura ambiental ocorreu devido à ascensão da pauta econômica na 

política europeia na década de 1970, causando o enfraquecimento dos discursos ambientais. 

Nessa situação, os grupos ambientalistas se viram obrigados a buscar credibilidade, cedendo 

para o desenvolvimento do capital. Segundo Menezes e Siena (2010), organizações como a 

ONU (Organização das Nações Unidas) e a OECD (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), o Instituto Wuppertal (Europa), o Ginfford Pinchot (EUA), o 

Banco Mundial e a WWF (Worldwide Fund of Nature) desempenham grande papel na 

divulgação desta corrente, que acredita na conciliação entre o desenvolvimento econômico e a 

proteção ambiental, estimulando, para isso, o desenvolvimento de tecnologias para a 

sustentabilidade. 

Segundo Menezes e Siena (2010), também em 1980 surgia, no Brasil, o 

socioambientalismo, que teve seu fortalecimento apenas na década atual. Esta corrente possui 

uma visão do ambientalismo mais voltada para o social, o que inclui a proteção das 

populações tradicionais, os seus territórios e o uso dos recursos naturais locais para o sustento. 

Em sua base estão os discursos sobre a distribuição dos custos e benefícios da utilização ou 

preservação dos recursos naturais, a mudança de paradigma na relação homem-natureza e nas 

políticas ambientais. 

Martinez-Alier (2007) defende que esta forma de ambientalismo influenciou 

novamente a visão de conservação, propondo a participação das comunidades tradicionais no 

planejamento e na gestão das atividades de manejo e conservação. Para Menezes e Siena 

(2010), o instrumento de ação para isso é o estímulo à democracia e à autonomia das 

populações tradicionais para decidir o destino de seus territórios e seus recursos naturais. 
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Instituições como CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros), MAB (Movimento dos 

Atingidos por Barragens), MPA (Movimento dos Pescadores Artesanais), MPI (Movimento 

dos Povos Indígenas), IUCN (União Mundial para a Conservação da Natureza) e RBJA (Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental) incentivam essa corrente e se organizam de forma que as 

políticas públicas se voltem para este movimento (MENEZES; SIENA, 2010). 

Como visto no começo do texto, o CF foi criado e influenciado por algumas correntes 

de pensamento, assim como muitos outros códigos e leis ambientais. Nessa linha é 

interessante entender a origem cultural-política das leis ambientais brasileiras e fazer uma 

análise de qual corrente mais influenciou o CF e a qual delas segue o NCF. 

 

1.1.2 As correntes ideológicas por trás da lei 

Pôde-se perceber que desde a época da colonização do Brasil já existia a visão 

utilitarista da conservação que instigou, por exemplo, o Regimento do Pau-Brasil em 1605, 

que tinha por objetivo controlar a extração de madeira do pau-brasil e garantir a rentabilidade 

da coroa Portuguesa, prevendo multas, exílio, açoites e até pena de morte para quem 

explorasse o pau-brasil sem autorização ou além da cota estabelecida (DIEGUES, 2001). 

Também houve iniciativas de preservação que demonstraram consciência e 

preocupação com a dinâmica natural, como a criação da Floresta da Tijuca no século XIX e 

um projeto de Dom Pedro II que previa a recuperação da vegetação perdida pelo corte de 

madeiras nobres, pela extração de lenha para os engenhos de cana e pelos desmatamentos para 

o cultivo de milho, mandioca e café; essas atividades, juntas, acabaram com boa parte da 

Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Tais práticas proporcionaram a escassez de água na região, 

e o Imperador, percebendo a ligação que existia entre a água e as florestas, iniciou o projeto 

ambicioso de recuperação (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Em 1907 surgiu o primeiro código florestal do Brasil, sendo uma iniciativa do governo 

do Paraná. Este código revelava um conceito de floresta como “protetora” e, mesmo assim, 

segundo Carvalho (2007), destacava-se com uma tentativa de controlar o mercado e garantir o 

comércio de madeira. O primeiro CF defendia a proteção dos solos e a salubridade pública, 

porém mesmo sendo um “código florestal” não pretendia defender as florestas e, sim, efetuar 

uma racionalização do seu uso no sentido da produção para o comércio. Para o autor, esse 

caminhamento das leis se devia pela “plena belle époque”, em que: 

 

intelectuais maravilhados com a capacidade técnica humana, materializada 

nas máquinas que invadiam seu cotidiano, poderiam acompanhar o 
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deslumbre com o “pregresso”, e pensar o ambiente como algo simples, em 

que a ingerência humana era quase ilimitada. Substituir a “função” da 

caótica floresta nativa, por algo mais eficiente, ou seja, por 25% da área em 

monocultura de uma espécie exótica, o eucalipto, era pensado como uma boa 

alternativa, entre outros motivos, porque a racionalização do ambiente o 

reduzia à dimensão da produção, seja de madeira, seja do que se chama hoje, 

de serviços ambientais, como a proteção do solo (CARVALHO, 2007, p. 2). 

 

O primeiro Código Florestal (CF) nacional surge em 23 de janeiro de 1934, com o 

Decreto nº 23.793, com um ar tanto menos produtivista do que o código estadual, já que 

estabelecia, segundo Carvalho (2007, p. 2), as florestas como protetoras e capazes de “asilar 

espécimes raros da fauna”, além de atribuir-lhe o sentido de “florestas de rendimento”, 

revelando para que servem as demais quantidades esmagadoras de florestas; atribui-lhe, 

também, o conceito de “monumento”, sendo algo de interesse comum à nação. Desta forma, o 

primeiro código traz três sentidos do ambientalismo, respectivamente: o preservacionismo, o 

sustentabilismo e o socioambientalismo, estando claro que o sentido que prevalecia era o do 

sustentabilismo, pois expressava claramente a denominação de “modelo” às florestas 

artificiais, representada pela silvicultura ordenada e produtiva (CARVALHO, 2007). 

O CF de 1965 trouxe em seus conceitos a preocupação com a manutenção do ciclo 

hidrológico, com a degradação do solo em consequência ao modo de produção, com as 

enchentes anormais, com os processos de desertificação e com a futura escassez dos recursos 

naturais. Neste sentido, a antiga lei acreditava e assumia a relação que a vegetação natural 

possui com o ciclo d’água e a proteção do solo, porém, ainda no sentido utilitarista, assumia 

que a preservação da natureza é uma das bases para a manutenção da produção agrícola no 

país (RORIZ, 2013). 

O novo Código Florestal (NCF) mantém os conceitos que vinham sendo 

caracterizados no Antigo Código Florestal (ACF) no que se refere à manutenção dos ciclos: 

 

Art. 3º. II Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

 

No entanto, o NCF é ambíguo em alguns conceitos e pontos importantes. As florestas 

não são bem definidas, ora sendo referidas como recursos econômicos (sustentabilismo), ora 

como conservadoras de ecossistemas (preservacionismo) e ora como bem comum a todos 

(socioambientalismo). Ao mesmo tempo em que ele aponta a função e a importância de uma 
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determinada área, mencionando a proteção da mesma, ele também abre brechas para o 

desmatamento sem especificações, como em seus Artigos 8 e 9: 

 

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 

pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas 

nesta Lei. 

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e 

restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º 

(que dizem respeito as: restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues e; os manguezais, em toda a sua extensão, 

respectivamente) poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais 

onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para 

execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos 

de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas 

consolidadas ocupadas por população de baixa renda. 

§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a 

execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e 

obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de 

acidentes em áreas urbanas. 

Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de 

Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de 

atividades de baixo impacto ambiental (BRASIL, 2012. Grifos nossos). 

 

O NCF, apesar de condizer com o espírito de proteção da água, dos solos e da 

estabilidade dos recursos, dá menos importância – ou talvez explicite menos – as conexões 

entre água, solos, biodiversidade, conservação e uso racional das florestas. 

Mesmo sabendo da importância de manutenção da funcionalidade das APPs, os 

trechos do código, citados acima, demonstram um regimento que prega o uso sustentável 

destas áreas, assim como pregava Gifford Pinchot, engenheiro florestal que criou o 

movimento de conservação dos recursos, dentro do contexto de uso e transformação da 

natureza em mercadoria. 

 

Na sua concepção, a natureza é freqüentemente lenta e os processos de 

manejo podem torná-la eficiente; acreditava que a conservação deveria 

basear-se em três princípios: o uso dos recursos naturais pela geração 

presente; a prevenção de desperdício; e o uso dos recursos naturais para 

benefício da maioria dos cidadãos. Essas ideias foram precursoras do que 

hoje se chama de “desenvolvimento sustentável” (DIEGUES, 2001, p. 29). 
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Para Pinchot, a função de utilidade vinha em primeiro lugar. Esta visão também está 

presente em vários trechos do atual CF, sendo apresentado, algumas vezes, à frente do 

conceito de preservação, como podemos observar no artigo que fala sobre a reserva legal: 

 

Art. 3º III Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o 

uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover 

a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa (BRASIL, 2012. Grifo nosso). 

 

O fato é que estamos vivendo a era do tecnocentrismo, onde se acredita que o homem 

é capaz de compreender e controlar os acontecimentos naturais para servirem aos seus 

objetivos, bem como que regeneração não é um conceito estritamente natural, pois o homem 

também é capaz de promover a regeneração, quando e quanto for necessário com o auxílio da 

ciência. A biotecnologia está sendo desenvolvida em prol dessa ideia, que confere ao conceito 

de tecnocentrismo ligação estrita ao de sustentabilismo (SHIER, 2003). 

Neste sentido, buscamos referência na Carta Magna que, em 1988, garantiu: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII – 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 (BRASIL, 1988). 

 

Olhando para esses pontos incumbidos pela Carta Magna compreende-se quão 

contraditório se torna o NCF, a ponto de infligir a própria legislação quando visto pelos 

pontos científicos e não pelos pontos políticos e econômicos. Quando se tenta interpretar a 

lógica de preservação pelo jogo político do poder, percebe-se que vários grupos estão 

envolvidos neste processo, construindo significados muitas vezes diferentes de outros grupos, 

como os da ciência, por exemplo, e utilizando dos seus próprios conceitos para criarem as 

leis. Neste sentido, o conceito que necessita ser definido amplamente é o de conservação, pois 

representa uma ideologia moderna que se preocupa em utilizar adequadamente os elementos 

da natureza que são transformados pelo homem. Portanto, conservação não significa 
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“guardar” a natureza, mas utilizá-la racionalmente, com o devido respeito aos demais seres 

vivos (SHIER, 2003). 

É notável a falta de definição e o ofuscamento de qual racionalidade de conservação se 

trata o NCF, de quais ideologias e pensamentos filosófico-políticos estão sendo tratados 

dentro das leis ambientais e dentro do jogo do poder (SHIER, 2003). De fato, sabe-se que para 

a conservação se tornar concreta não basta uma nação obter leis bem conceituadas, definidas e 

esclarecidas se os propósitos ideológicos destas leis não condizem com a prática desta nação. 

Sendo assim, o problema na prática é cultural, estando emergido na sociedade, influenciando 

os idealizadores das leis que influenciam a ideologia política, onde a sociedade deve seguir e, 

assim, o ciclo continua. 

Entende-se que a perspectiva do NCF está voltada para a corrente do sustentabilismo, 

deixando isso muito claro em alguns pontos que podemos observar comparando as ideias no 

quadro 01 correlacionando-as com o NCF no quadro 02. 

 

Quadro 01 – Características das principais correntes ambientalistas. 

Características Preservacionismo Sustentabilismo Socioambientalismo 

Década de expressão 

inicial no Brasil 

Década de 1970 – 

fundamentalismo 

ambientalista. 

Década de 1980. 

 

Década de 1980 – 

ambientalismo camponês na 

Amazônia, África e Índia. 

Linha de atuação Defesa da natureza 

intocada. 

 

Defesa da exploração 

racional dos recursos. 

 

Defesa da mudança de 

paradigma na relação homem-

natureza, nas políticas 

ambientais e na distribuição de 

recursos. 

Visão econômica Ação de retaguarda 

contra o avanço da 

economia industrial. 

Ação de integração: 

natureza e economia. 

Reconhecimento e apoio à 

sustentabilidade no manejo 

tradicional. 

Tipos de expressões Natureza, elementos 

naturais, preservação. 

Sustentabilidade, 

recursos naturais, 

desenvolvimento 

sustentável. 

Participação das populações 

tradicionais e comunidades, 

gestão dos recursos naturais. 

Instrumentos de ação Utilização da coerção 

estatal e da legislação 

ambiental para frear 

atividades predatórias. 

Estímulo ao 

desenvolvimento 

tecnológico para a 

sustentabilidade. 

 

Estímulo à democracia e 

autonomia das populações 

tradicionais para decidir o 

destino de seus territórios e 

seus recursos naturais. 

Exemplos de 

instituições influentes 

Worldwide Fund of 

Nature (WWF), União 

Mundial para a 

Conservação da 

Natureza (IUCN) e 

Nature Conservancy. 

Instituto Wuppertal 

(Europa), Ginfford 

Pinchot (EUA), Banco 

Mundial, ONU, OECD 

e WWF. 

 

Conselho Nacional dos 

Seringueiros (CNS), 

Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), Movimento 

dos Pescadores Artesanais 

(MPA), Movimento dos Povos 

Indígenas (MPI), IUCN, Rede 

Brasileira de Justiça 

Ambiental (RBJA). 

Fonte: Menezes e Siena (2010, p. 486). Organização: Suelem Martini Assmann. 
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Quadro 02 – Aspectos dos conceitos mais utilizados pelo NCF. 

Alterações do NCF Expressões Conceitos Corrente 

 

Módulos fiscais. 

 

---- 

Floresta como bem comum a 

todos; supressão permitida em 

caso de utilidade pública e de 

interesse social. 

 

Socioambientalismo. 

Área consolidada, 

APPs, Reserva Legal 

(RV) e Afrouxamento 

das penalidades e 

licenças. 

Sustentabilidade, 

recursos naturais, 

desenvolvimento 

sustentável e manejo 

florestal. 

 

Floresta como recurso 

econômico; RV como função de 

assegurar o uso econômico. 

 

 

Sustentabilismo.  

----- ------ Floresta como conservadora de 

ecossistemas. 

Preservacionismo. 

Fonte: Brasil (2012). Organização: Suelem Martini Assmann. 

 

O NCF, apesar de demonstrar relação com as três correntes aqui referidas, possui um 

viés mais relacionado à corrente do sustentabilismo, uma vez que as maiores mudanças 

ocorridas, atualmente, deixam bastante clara a verdadeira perspectiva deste código. Apesar de 

certo discurso atrelado à corrente socioambientalista, como é o dos módulos fiscais, o NCF 

não cita e nem atende às necessidades das populações tradicionais; seu maior interesse, 

todavia, está voltado para o desenvolvimento agropecuário do Brasil, visão atrelada ao 

sustentabilismo. 

 

1.2 Conclusão do Capítulo 

 

Como pôde-se observar neste capítulo, o NCF está atrelado à corrente do 

sustentabilismo que, por sua vez, prega o desenvolvimento econômico de forma mais 

sustentável através da tecnologia e do uso racional daquilo que é denominado nesta corrente 

como recursos naturais. 

Viu-se que as leis ambientais brasileiras trazem, desde o começo da história, um viés 

utilitarista, com preocupação eminente de resguardar os recursos para que algo possa ser 

explorado no futuro. Pensamento este que pode estar ligado culturalmente à ideia de que as 

metas de preservação atrasam a economia, assim como a visão exposta no NCF de que a 

conservação atrapalha o desenvolvimento das atividades agropecuárias e, muitas vezes, 

também as sociais. Por isso, acredita-se que a ideia do sustentabilismo é muito boa em teoria, 

porém, na prática, ela tende a repercutir o pensamento do ecossistema apenas como matéria-

prima em um mercado que necessita de expansão, como aconteceu no NCF. 

Contudo, percebe-se também no NCF a necessidade de esclarecer o conceito de 

“floresta”. As florestas não estão bem definidas, ora referidas como recursos econômicos 
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(sustentabilismo), ora como conservadoras de ecossistemas (preservacionismo) e ora como 

bem comum a todos (socioambientalismo). Sendo as florestas importantes nos três casos, é 

preciso deixar mais clara a sua funcionalidade no NCF, para diminuir as interpretações 

precipitadas de determinados pontos da lei. 

Neste sentido, lembrando-se do papel fundamental que um ecossistema equilibrado 

possui na relação da vida humana, fica então o questionamento: o conceito de 

desenvolvimento sustentável, da forma que o observamos na prática, pode ser sustentado? 

Será que o NCF está cumprindo o seu papel de agente estabilizador entre desenvolvimento 

econômico versus preservação? Portanto, é, desta forma, necessário esclarecer melhor os 

limites da exploração dos ecossistemas e pensar mais na utilização destes por meio, também, 

dos serviços prestados através do ecossistema conservado. 

 

CAPÍTULO II – NOVO CÓDIGO FLORESTAL E O ESTUDO DE CASO 

NA BACIA DO RIBEIRÃO PARAÍSO 

 

 

 

2 Introdução 

 

Este capítulo trata das principais mudanças ocorridas no Novo Código Florestal (NCF) 

que dizem respeito ao foco deste trabalho que são as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), aqui apenas consideradas aquelas com maior influência na região do estudo, que são 

as de mata ciliar, nascentes, áreas alagadas, lagoas e lagos. A alteração no NCF que chama 

mais a atenção, neste estudo, é o conceito denominado de “área consolidada”. Neste conceito, 

todos que desmataram até a data de 22 de julho de 2008 ganham anistia das suas penalidades 

e multas geradas pelo desmatamento, conforme o Art. 60 (BRASIL, 2012), além de não serem 

obrigados a recuperar toda a área que o código define como de preservação. Fica obrigatória a 

recuperação em uma nova regra, a de área consolidada, segundo os artigos 61-A e 61-B 

(BRASIL, 2012). 

O conceito de área consolidada foi uma medida criada buscando incorporar os 

proprietários rurais ao cumprimento da lei do CF. O histórico de desmatamentos abusivos 

perante a lei há muitos anos vem acontecendo no Brasil, sem que haja a devida fiscalização e 

punição pelos atos. Em 22 de julho de 2008 duas medidas foram decretadas para aumentar a 

pressão diante das impunidades: a Resolução nº 3.545, do Banco Central, que impôs 
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limitações ao financiamento agropecuário na Amazônia em função de desmatamentos ilegais, 

e o Decreto Federal nº 6.514/08, que exigiu a averbação da reserva legal e previu multa 

àqueles que não estivessem em acordo com a legislação na data da publicação do decreto 

(SAUER; FRANÇA, 2012). Os prazos foram prorrogados por mais de uma vez e, devido à 

enorme quantidade de multas, surgiu um momento de grande pressão e, enfim, as mudanças 

aconteceram, mas dessa vez na lei nº 12.651 do NCF (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

A alta porcentagem de desmatamentos abusivos no cerrado, atrelada ao não 

cumprimento efetivo da lei, pede que uma nova atitude seja tomada para diminuir a 

destruição. No entanto, no NCF criou-se uma medida menos punitiva para que diminuísse a 

pressão sobre aqueles que já vinham errando, e se torce para que, desta forma, a lei seja 

cumprida em meio a tantos descumprimentos e perdas (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Segundo Lima, Bensusan e Russ (2014), em vez do processo de discussão do NCF 

ficar concentrado em um debate técnico-científico acerca dos mecanismos e parâmetros que 

salvaguardassem os serviços ambientais e a produtividade agropecuária, sobressaiu a narrativa 

política de que as mudanças eram necessárias para não haver prejuízo econômico com a 

redução de áreas agricultáveis do país, com inevitáveis influências sobre os preços dos 

alimentos. A tese da comunidade científica, dos movimentos sociais e das entidades da 

sociedade civil que defendem melhores práticas para ampliar a produção, sem necessidade de 

abertura de mais áreas, foi superada pela pressão política da bancada ruralista que persiste no 

argumento de que a conservação ambiental constitui um óbice ao desenvolvimento (LIMA; 

BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Portanto, o objetivo geral deste capítulo é investigar as possíveis modificações que a 

redação e a interpretação dos artigos presentes no NCF e a sua execução pelos agentes 

públicos e privados poderão causar na paisagem do cerrado, mais especificamente na região 

da bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso, situado no município de Jataí-GO. Tem, ainda, 

como objetivos específicos: investigar, quantitativamente, as mudanças que poderão ocorrer 

na vegetação natural da região; criar projeções das possíveis mudanças na paisagem da região; 

prever possíveis impactos que essas mudanças poderão promover no contexto de perdas de 

hábitats e inter-relações que estariam sendo mantidas caso o Antigo Código Florestal (ACF) 

estivesse vigente; e, por fim, indicar propostas de mudanças no texto do NCF que possam 

minimizar os impactos detectados pelo presente estudo. 

 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 
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2.1.1 Novo Código Florestal: o que mudou? 

Atualmente, a lei de nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que diz respeito ao Código 

Florestal, aprovada pela Presidenta da República Dilma Rousseff, substituiu a lei nº 4.771, de 

15 de setembro de 1965, que instituía as leis para a preservação da vegetação nativa brasileira. 

A lei de nº 12.651/2012 é oriunda do Projeto de Lei nº 1.876/99, escrito pelo então deputado 

Sergio Carvalho, do PSDB de Rondônia (falecido em 2003, vítima de câncer), que instituía a 

redução de áreas de preservação em todo território brasileiro, principalmente em APPs. Este 

projeto de lei ficou tramitando na Câmara dos Deputados durante 12 anos por conta da 

polêmica discussão entre ruralistas e ambientalistas (PORTAL DO SENADO, 2015). 

Mas em 2009, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, foi designado relator do projeto de 

alteração do Código Florestal, sendo aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 25 de maio 

de 2011, com forças da bancada ruralista (integrada por membros da base do governo e da 

oposição) passando para a avaliação no Senado Federal. No dia 6 de dezembro, o Senado 

aprovou o texto relatado pelo deputado Aldo Rebelo, após uma ampla gama de votos a favor 

(59 a favor e sete votos contrários). No entanto, no dia 25 de abril de 2012, a Câmara aprovou 

uma nova versão do projeto, ainda mais favorável aos ruralistas, seguindo para a aprovação 

ou veto da Presidência da República. Em 25 de maio de 2012, a Presidenta Dilma Rousseff 

vetou 12 pontos da lei e propôs a alteração de outros 32 artigos do novo Código Florestal, 

sendo publicado em 17 de outubro de 2012 no Diário Oficial da União (PORTAL DO 

SENADO, 2015). 

Na verdade, o que o Brasil observou durante os anos em que ocorriam os trâmites 

desta lei foi a disputa acirrada estabelecida entre dois grupos ideologicamente opostos no 

poder político do país: de um lado, tinha-se a bancada parlamentar ambientalista 

(historicamente muito inferior em número de parlamentares eleitos em ambas as casas 

legislativas) exigindo uma maior rigidez na punição dos desmatadores e delimitações mais 

firmes quanto às APPs; e, de outro, a bancada ruralista, que desde o início da década de 1990 

vem tentando flexibilizar as regras do código através da redução das áreas de reserva legal e 

de APPs, além de afrouxar as punições para quem estava desobedecendo a lei (LOPES; 

CASTRO, 2012). Veremos no Quadro 03 o que essa disputa gerou: 
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Quadro 03 – Principais mudanças no Código Florestal. 

Antigo Código, lei nº 4.771/1965 Novo Código, lei nº 12.651/2012 

São consideradas como Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs) várzeas, mangues, matas 

de restingas, encostas, topo de morros, montes, 

montanhas e serras em altitude superior a 

1.800m. 

Áreas com vegetação natural situadas em várzeas (de 

alagamento), parte das encostas, topos de morros, montes, 

montanhas e serras com menos de 100 metros, e inclinação 

média menor que 25° deixam de ser consideradas como 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs). 

 

 

Faixa marginal de 50m em torno de nascentes 

e olhos d’água, ainda que intermitentes e de, 

no mínimo, 30m para rios e cursos d’água, 

tendo como parâmetro o período de cheia das 

águas. 

Uma nova classe de faixa marginal de vegetação nativa para 

cursos d’água é estabelecida para quem desmatou até 22 de 

julho de 2008, com base nos módulos fiscais, 

independentemente do tamanho do rio, tendo como 

parâmetro o leito menor (desconsiderando a cheia do rio). 

Neste conceito, nascentes e olhos d’água perenes, também 

podem ter recomposição de 15m para qualquer módulo 

fiscal, além de ser permitido o uso destas para 

dessedentação de animais de criação (Artigo 61-A §§ 1º a 

7º). 

 

 

Reserva Legal obrigatória de 80% na 

Amazônia, 35% no cerrado e 20% nas demais 

áreas e biomas. Não permite cálculo de soma 

com APPs.  

A recomposição da Reserva Legal desmatada antes de julho 

de 2008 deixa de ser obrigatória para quem tem <4 

módulos; pode ser recomposta com plantas exóticas; pode 

ser computada em outra propriedade; permite cálculo de 

soma com APPs, desde que não implique em mais 

desmatamentos; permite a utilização da reserva para 

atividades agrossilvipastoris, ecoturismo, turismo rural, 

extrativismo, coleta de frutos, sementes e folhas. 

 

 

Exige autorização do Executivo Federal para 

supressão em APPs para obras, projetos, plano 

ou atividades públicas ou sociais. 

Permite a supressão das APPs consolidadas até 2008, desde 

que por utilidade pública, interesse social, de baixo impacto 

ambiental, incluindo atividades agrossilvipastoris, 

ecoturismo e turismo rural; outras atividades em APPs 

poderão ser permitidas pelo Estado através de Programa de 

Regularização Ambiental (PRA), se não forem em áreas de 

risco; permite a supressão em nascentes, dunas e restingas 

em caso de utilidade pública. 

 

Pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa de 1 

a 100 vezes o salário mínimo, pelo 

desmatamento. 

Isenta os proprietários rurais de multas e demais sanções 

previstas na lei em vigor por utilização irregular até 22 de 

julho de 2008; produtor que se inscrever no Cadastro 

Ambiental Rural e aderir ao programa de regularização 

fundiária, terá suspensa sanções administrativas. 

 

Não existe conceito de áreas consolidadas; 

regeneração, compensação e recomposição são 

obrigatórias. 

Estabelece o conceito de área consolidada, decretando que 

áreas suprimidas até 22 de julho de 2008 terão 

recomposição segundo as novas regras; quem desmatou 

antes da reserva legal ter aumentado (até o ano 2000) não 

precisa recompor além do exigido na época. 

Fonte: Portal do Senado (2015). Organização: Suelem Martini Assmann. 

 

Através do quadro 03, observamos que muitas mudanças importantes ocorreram no 

NCF, como: a redução das matas ciliares de lagoas, rios e nascentes, permitindo inclusive a 

ocupação das nascentes pelo gado (criação de animais), por construções edificadas, 

ecoturismo e atividades silvipastoris (através do conceito de área consolidada); redução na 

preservação de áreas florestadas em encostas, topos de morros, montanhas e serras 
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(restringindo àqueles maiores de 100 metros com inclinação de 25º – Art. 4º); várzeas e 

alagados; redução da Reserva Legal (RL); e, ainda, a consolidação de parte das áreas já 

desmatadas. Essas alterações representam um retrocesso na lei ambiental brasileira e uma 

significativa perda das áreas de vegetação nativa nos mais diversos ambientes. 

Consequentemente, afeta a parcela da biodiversidade que, muitas vezes, existe apenas nesses 

locais (espécies endêmicas), como nos topos de morros e em alagados que representam 

ambientes bastante exóticos, além de serem berços d’água (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 

2014). 

Segundo Lima, Bensusan e Russ (2014), com as mudanças na área de RL, passou a 

ser, por exemplo, computada com a vegetação de APP, no percentual de RL (Art. 15). Em 

municípios da Amazônia, onde mais de 50% da área ou se mais de 65% da área do Estado 

forem unidades de conservação ou terras indígenas, a RL pode se limitar a 50% da 

propriedade (Art. 12); a recomposição e compensação da RL desmatada anterior a julho 2008 

pode ser realizada fora da propriedade, contanto que seja no mesmo bioma, ou dentro da 

propriedade, com a utilização de espécies exóticas que têm seu uso econômico futuro 

assegurado (Art. 66). Além disso, os imóveis rurais com até 4 módulos fiscais ficaram isentos 

da obrigação de recomposição desde que os desmatamentos sejam anteriores à mesma data 

(Art. 67). 

No caso das RLs fica claro que as mesmas são importantes como parte de uma 

estratégia mais ampla de conservação da biodiversidade, de restauração florestal em paisagens 

fragmentadas, críticas ou prioritárias, de aumento da diversidade genética e de aumento das 

possibilidades de restauração florestal (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Dúvidas também foram geradas com o NCF. Em casos como da APP de mata ciliar, 

como demonstra o quadro 03, no ACF a APP se iniciava na margem do rio indo ao leito 

maior sazonal, passando a ser no NCF até o leito regular do rio (Art. 4º). Sabemos que o fluxo 

do rio não é regular e sempre está em mutação, pois em uma determinada época o rio está 

mais cheio e em outra está mais baixo e estas mudanças causam dúvida na hora de definir a 

APP. O leito maior sazonal é o local em que as águas extravasam no período de cheias, 

correspondentes às áreas úmidas, planícies de inundação ou várzeas. O NCF, no seu artigo 3º, 

define “várzea de inundação ou planície de inundação como: áreas marginais a cursos d’água 

sujeitas a enchentes e inundações periódicas”. Fica claro, no entanto, que o NCF não é bem 

definido e não protege essas áreas de várzeas, e nem o sistema hídrico e biológico que elas 

representam, tornando a situação mais agravante. Ainda assim, o NCF admite: 
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Art. 4º, § 5º - Para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 

trata o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e 

sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 

período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de 

novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do 

solo e seja protegida a fauna silvestre (BRASIL, 2012). 

 

Em uma rápida busca em sites de pesquisa conseguimos encontrar alguns exemplos de 

culturas temporárias sazonais de vazante de ciclo curto, por exemplo: classificamos as 

culturas de mandioca, milho, soja, sorgo, algodão, arroz e feijão. A maior parte desses 

cultivos está ligada ao uso de defensivos agrícolas, cuja utilização dos mesmos causa a 

contaminação do solo. Segundo Veiga et al. (2006), mesmo que seu alvo sejam as plantas, 

irremediavelmente seu destino final é o solo, sendo lavado das folhas posteriormente através 

da ação da chuva, causando, também, a contaminação dos sistemas hídricos e, 

consequentemente, a fauna e a flora silvestres. Portanto, seguindo o padrão da agricultura 

tradicional, tornam-se poucos os cultivos que se encaixam nesse artigo da nova lei. 

Segundo a Convenção Internacional de Áreas Úmidas (2010), essas áreas de alagados 

são ecossistemas frágeis, de alta complexidade ecológica e muito importantes para o processo 

de estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade. Por estarem em relevos planos, 

encontram-se frequentemente com elevados níveis de saturação hídrica, situação essa que 

determina uma elevada capacidade de fixação de carbono que, por sua vez, resulta num papel 

fundamental na mitigação das mudanças climáticas, assim como na alta capacidade de 

retenção de água e de íons no solo, aumentando a capacidade de filtragem das águas e da 

regularização da vazão dos rios. Além disso, são ambientes ricos de plantas e animais 

adaptados à vida aquática. 

Boa parte das nascentes no cerrado aflora nessas áreas, como exemplo as veredas e os 

covoais, e, a partir do momento que o CF permite o uso agrícola dessas áreas, pode estar em 

risco todo o sistema hídrico. Sendo assim, os serviços ecológicos oferecidos pelas áreas 

alagadas incluem: 

 

Água, peixe, recarga de águas subterrâneas e água do solo, purificação da 

água e tratamento de resíduos, controle de enchentes e proteção contra os 

efeitos de tempestades, oportunidades espirituais e de lazer – todos 

essenciais para a sobrevivência humana (CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL DE ÁREAS ÚMIDAS, 2010, p. 5). 

 

Para Ribeiro e Freitas (2010), as APPs foram estabelecidas com a intenção de 

preservar os cursos hídricos, a paisagem, o equilíbrio biológico, a estabilidade geológica, a 
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biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora, bem como proteger o solo e assegurar o 

bem-estar da humanidade. 

Em se tratando dos módulos fiscais, a redução da margem de vegetação nativa em 

torno dos rios passa de 50% nas áreas consolidadas com até 4 módulos fiscais, assim como 

também nos lagos e lagoas naturais. Mas antes de começarmos a falar de módulos fiscais, 

vamos deixar claro o que é esse conceito tão falado quando se trata do NCF. Módulo fiscal é 

uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para que as 

propriedades rurais possam ser consideradas economicamente viáveis (BRASIL, 2005). 

Observa-se, no mapa 01, que o tamanho dos módulos fiscais muda de dimensão conforme a 

tipologia de cada região do Brasil (LANDAU et al., 2012). 

 

Mapa 01 – Tamanho dos módulos fiscais por município (ha) no Brasil, em 2012. 

 
Fonte: Landau et al. (2012). 

 

Neste mapa, observam-se como os módulos fiscais rurais variam de tamanho de uma 

região para outra dentro dos estados brasileiros, conforme a fertilidade do solo, as condições 

ambientais e o tamanho viável de terra para o cultivo; no município de Jataí, especificamente, 

1 módulo fiscal é equivalente a 40 ha (BRASIL, 2005). Nas tabelas 01 e 02 temos um resumo 
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mais claro das principais mudanças do NCF que está em análise neste trabalho, já incluído o 

conceito de módulo fiscal. 

 

Tabela 01 – Faixas mínimas e obrigatórias da lei nº 4.771/1965 (ACF) para recomposição de 

APPs hídricas. 

 Largura do rio Rio Nascentes Lagos e lagoas Veredas 

 

 

Obrigação 

mínima de 

recomposição da 

APP 

Até 10m 30m  

 

30m (áreas urbanas)  

 

 

De 10m a 50m 

 

50m 

 

50m 

50m (área rural com 

até 20 ha) 

 

50m 

De 50m a 200m 100m  

 

 

100m (área rural 

>20ha) 

 

De 200m a 600m 200m 

 Superior a 600m 500m  

Fonte: Zákia e Pinto (2013). Organização: Suelem Martini Assmann. 

Tabela 02 – Faixas mínimas e obrigatórias da lei nº 12.651/2012 (NCF) para recomposição de 

APPs hídricas. 

   Módulos Fiscais 

 Até 1 1 a 2 2 a 4 4 a 10 >10 

  

Largura do rio 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

Obrigação 

mínima de 

recomposição 

da APP 

Rio 5m 8m 15m 20m a 100m 30m a 

100m 

Nascentes 15m 15m 15m 15m 15m 

Lagos e lagoas 5m 8m 15m 30m 30m 

Veredas 30m 30m 30m 50m 50m 

Fonte: Zákia e Pinto (2013). Organização: Suelem Martini Assmann. 

 

Como visto na tabela 01, no ACF a obrigação mínima de recomposição da APP era de 

30m para os rios com até 10m de largura e de 50m para rios com largura excedente aos 10m 

contando do leito maior do rio (cheia). No NCF, segundo o conceito de área consolidada, a 

obrigação mínima de recomposição passou a ser, independentemente do tamanho do rio, 

contada a partir do leito regular de: 5m para propriedades com até 1 módulo fiscal; 8m para 

propriedades que possuem de 1 a 2 módulos; e, 15m para propriedades que vão de 2 a 4 

módulos fiscais. Para as propriedades de 4 a 10 módulos deve-se recompor 50% da largura do 

rio, respeitando a faixa mínima de 20m e máxima de 100m de APP, e 50% da largura do rio 

respeitando o mínimo de 30m e máximo de 100m para aquelas propriedades maiores de 10 

módulos. Entretanto, a área a ser recomposta pode ser ainda menor quando o total chegar a: 
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10% da área total do imóvel, com até 2 módulos fiscais, ou 20% da área total do imóvel, para 

imóveis rurais com área entre 2 e 4 módulos fiscais (BRASIL, 2012. Art. 61-A e 61-B). 

Lembrando que esta regra só vale para quem desmatou até a data de 22 de julho de 2008 e 

precisa recuperar a área desmatada, uma vez que, nos demais casos, a metragem de 

recomposição continua a mesma do ACF. 

Outro exemplo da redução de áreas está no Art. 61-A § 12 do NCF, que admite a 

manutenção de residências e infraestruturas associadas às atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das 

determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça 

risco à vida ou à integridade física das pessoas. 

As consequências deste modelo de preservação podem surgir através da fragilidade 

exposta pela ocupação muito próxima à beira do rio, dando abertura, por exemplo, para o 

surgimento de voçorocas, assoreamentos e desproteção às águas contra eventuais 

contaminantes utilizados nas plantações. Outra consequência é o possível desmembramento 

das grandes propriedades em propriedades de até 4 módulos rurais (ou o arrendamento das 

pequenas propriedades), possibilitando que grandes produtores possam plantar nas áreas 

próximas ao rio (onde deveria existir mata ciliar) e ainda possibilita o não reflorestamento das 

Reservas Legais que se encaixam nessas circunstâncias, já que esta medida não faz nenhuma 

referência às condições socioeconômicas do beneficiário da dispensa (LIMA; BENSUSAN; 

RUSS, 2014). 

A aquisição do conceito de áreas consolidadas, que não existia no ACF, soma grandes 

perdas de áreas que deveriam ser recuperadas pelos proprietários que se encontravam na 

irregularidade. O conceito de área consolidada nada mais é, segundo o NCF, que: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 

preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 

atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 

regime de pousio (BRASIL, 2012). 

 

Esse conceito, segundo Sauer e França (2012), foi criado para burlar as duas medidas 

criadas em 2008 para contenção dos desmatamentos desenfreados, sendo elas: a Resolução nº 

3.545, do Banco Central, que impôs limitações ao financiamento agropecuário na Amazônia, 

e o Decreto Federal nº 6.514/08, que exigia a averbação da reserva legal prevendo multas 

àqueles que não estivessem em acordo com a legislação na data da publicação do decreto em 
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22 de julho de 2008. Dessa forma, muitos proprietários de terras irregulares foram detectados, 

somando-se a isso diversas multas e perdas de áreas agricultáveis. 

Como visto no quadro 01, o ACF previa pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa de 

1 a 100 vezes o salário mínimo, pelo desmatamento. Porém, a lei de área consolidada tem 

efeito direto na anistia de todas as penas geradas anteriores a esta data de 22 de julho de 2008, 

em consonância com as medidas citadas de diminuição do desmatamento. Dessa forma, as 

áreas desmatadas foram tidas como consolidadas, ou seja, regularizadas dentro da lei do NCF, 

sendo para isso necessário apenas que o proprietário rural faça o cadastro do seu imóvel no 

CAR (Cadastro Ambiental Rural), de forma on-line e simples. Para isso, o proprietário tem de 

apenas informar seus dados pessoais e os dados do(s) imóvel(is), informando inclusive o 

tamanho da sua propriedade, sem que haja a necessidade de um técnico ou fiscal agrícola 

(BRASIL, 2014). 

Vale lembrar que se no ACF as exigências de áreas a serem preservadas já eram as 

mínimas estipuladas pelos estudos científicos, a nova redução se tornou mais drástica. Para 

Lima, Bensusa e Russ (2014, p. 6): 

 

é importante notar, porém, que as motivações para as mudanças na lei 

florestal brasileira não foram embasadas na falta de argumentos técnicos ou 

científicos para a manutenção dos dispositivos do Código anterior. As razões 

foram políticas e econômicas e revelam um descaso com a própria ciência 

feita no Brasil. 

 

Em relação às APPs de nascentes, no NCF é permitida a diminuição de 70% dessas 

áreas (perante o conceito de área consolidada) e apenas as nascentes perenes permaneceram 

protegidas, pois as intermitentes ficaram de fora (Art. 4º). Fato preocupante acontece na 

caatinga e nas partes mais áridas do cerrado, onde se encontram muitas nascentes ditas 

intermitentes, uma vez que no NCF ainda é permitido o acesso do gado às áreas de nascentes, 

para a dessedentação dos mesmos. Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, 

que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo ou cursos d’água. Sabe-se que a 

caminhada do gado (animais de criação) provoca compactação do solo causada pelo 

pisoteamento dos mesmos, o que dificulta a infiltração da água da chuva no terreno; em torno 

de nascentes, a compactação do solo provoca o desaparecimento desses afloramentos 

(CALHEIROS et al., 2004). Além do mais, 

 

a bacia não deve funcionar como um recipiente impermeável, escoando em 

curto espaço de tempo toda a água recebida durante uma precipitação 
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pluvial. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através do 

solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la, aos poucos, aos 

cursos d’água através das nascentes, inclusive mantendo a vazão, sobretudo 

durante os períodos de seca (CALHEIROS et al., 2004, p. 13). 

 

Quando fazemos um plano de recuperação florestal, o primeiro passo a dar é o 

isolamento da área (com cercado se for o caso) para não deixar que animais de criação fiquem 

pisoteando a área e permitir que as sementes, mudas e pequenos arbustos, já existentes no 

local, desenvolvam-se (DAVIDE et al., 2010). Para manter o solo saudável, livre de 

compactação, mantendo o ciclo da água funcionando constantemente na propriedade é 

necessário que haja conscientização, fiscalização constante e respeito à legislação ambiental. 

O objetivo do CF deveria residir na proteção das florestas como um meio para atingir 

a conservação dos solos, dos recursos hídricos e da biodiversidade. E, segundo Lima, 

Bensusan e Russ (2014), o CF possui estes objetivos só que, em uma visão totalmente 

utilitarista que se encaixa à corrente do sustentabilismo tratado no Capítulo I, o NCF 

evidencia ainda mais esta ideia. 

 

2.1.2 Quais as possíveis consequências das mudanças no Código Florestal? 

O tamanho das áreas de preservação e de reservas é um fator imprescindível para a 

sobrevivência das espécies. Para Metzger e Décamps (1997), a largura é o elemento principal 

de eficiência de uma APP, seguido da sua extensão, continuidade, qualidade dos ambientes e 

topografia dos mesmos; ainda segundo estes autores, a largura está diretamente ligada aos 

chamados efeitos de borda
2
. Para Laurance et al. (2002), efeitos de borda, como invasão de 

espécies generalistas e invasoras, aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa do 

ar, ressecamento do solo, alta mortalidade de árvores e a redução da altura do dossel, ocorrem 

nos 100 primeiros metros de mata, significando que corredores com menos de 200 metros de 

largura seriam formados, essencialmente, por ambientes de borda. 

Consoante Viana (1990), um fragmento pode ocorrer quando existir uma ou mais 

barreiras, sendo elas de origem natural (montanhas, lagos) ou antrópica (plantações, 

pastagens, estradas, construções), que causem diminuição do fluxo de animais, pólen ou 

sementes. Dos dois exemplos citados de promoção dos fragmentos, o primeiro parece estar 

 

2 
“No ambiente florestal, a “borda” é onde há um aumento da luminosidade e do ressecamento do ar e do 

solo, além de uma maior frequência de entrada de espécies invasoras e generalistas. A presença de perturbações 

ocasionais, como rajadas de vento e queimadas, excluem algumas espécies nativas e aumentam a mortalidade. 

Espécies, comunidades e processos biológicos são impactados de forma diferente pelos efeitos de borda e pelas 

características físicas dos locais, como a orientação solar, a latitude e o tipo de paisagem com que o ambiente faz 

fronteira imediata” (LIMA et al., 2014, p. 22). 
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relacionado com a especiação de espécies, já o segundo está relacionado com a extinção de 

espécies. Por isso, eles são foco de muitos estudos sobre biodiversidade no mundo, uma vez 

que representam a maior parte das florestas remanescentes que existem (VIANA, 1990). 

A fragmentação de habitats é composta de pelo menos seis fenômenos diferentes, 

sendo eles: redução da área total do habitat, crescimento quantitativo das bordas, ocasionando, 

consequentemente, o decréscimo do habitat interior, isolamentos de habitats, quebra de um 

pedaço de habitat em outros menores e decréscimo do tamanho médio de cada pedaço de 

habitat (ROSENZWEIG, 1995). 

O tamanho do fragmento de um habitat tem efeito direto na sobrevivência das 

populações que vivem nele e, quanto menor o fragmento, maior são as influências externas 

sobre ele. O efeito de borda é um tipo de influência externa muito citado dos estudos de 

fragmentos, sendo os de forma alongada (como é o caso dos fragmentos de mata ciliar) os 

mais afetados (LAURENCE; BIERREGAARD JÚNIOR, 1997). Esses efeitos causam 

maiores taxas de: predação de sementes, favorecimento de espécies generalistas, espécies que 

se desenvolvem em áreas muito perturbadas pelas atividades antrópicas e mortalidade de 

árvores de grande porte, importantes na produção de frutos que servem de alimentação a 

mamíferos, aves e peixes (FLEURY; GALETTI, 2006; TABARELLI; PERES, 2002; 

LAURANCE, 1997; LEES; PERES, 2008). 

Desta forma, o efeito de borda acaba sendo um fator de seleção das comunidades que 

se mostram capazes de se instalar e utilizar as regiões de bordas como área de 

desenvolvimento, restando, por final, as chamadas espécies generalistas, tudo isso devido às 

adaptações necessárias que as espécies precisam para habitarem com sucesso esses ambientes 

ecotonais (WILLSON; CROME, 1989; MALCOLM, 1994). Neste sentido, a distribuição de 

espécies num ambiente reflete o nível de adaptabilidade frente às diversas pressões seletivas, 

uma vez que devem existir condições essenciais à sobrevivência para a ocupação e a 

colonização de determinado local ocorrer (RIZZINI, 1997 apud RIBEIRO, 2007). 

No cerrado, os efeitos de borda são mais perceptíveis nas fitofisionomias florestais, 

tais como cerradão e florestas estacionais. No cerrado propriamente dito (sensu stricto), o 

efeito de borda quase não é detectado na vegetação e isso ocorre devido ao microclima do 

cerrado aberto não diferir muito de uma área que se encontra desmatada. No entanto, nas 

áreas de APP, como por exemplo de mata ciliar, que é o foco deste estudo, as fitofisionomias 

florestais são mais comuns (LAURENCE; BIERREGAARD JÚNIOR, 1997). 

A qualidade da água de uma microbacia pode ser influenciada por diversos fatores 

como o clima, a cobertura vegetal, a topografia e a geologia, bem como o tipo, o uso e o 
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manejo do solo da bacia hidrográfica (PEREIRA, 1997). Segundo Arcova, Cesar e Cicco 

(1998), os vários processos que controlam a qualidade da água de determinado manancial 

fazem parte de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual alterações de ordem física, química ou 

climática podem modificar a qualidade da bacia hidrográfica. 

Estudos mostram a relação que existe entre a vegetação e o nível de água em rios 

(LIKENS, 1990), entre a qualidade de água (MERTEN; MINELLA, 2002), entre as nascentes 

(DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 2005) e entre as precipitações em regiões (LIKENS, 

1992). Likens (1992) quantificou em 38% o total de precipitação evapotranspirada pela 

reserva de um parque ecológico nos Estados Unidos. Ainda, nos estudos feitos por Likens 

(1990), foi quantificada a relação entre o fluxo de água no rio durante as estações e a presença 

de vegetação em torno. Outros estudos feitos por Matheus e Tundisi (1988) demonstraram 

que a qualidade de água em torno dos Rios Itaqueri e Lobo, na região central do Estado de 

São Paulo, está intimamente ligada a vegetação densa do entorno. 

Em uma análise comparativa de qualidade de água no cerrado, feita por Rabelo et al. 

(2009), foram estudadas as bacias do Ribeirão João Leite, que se encontra num estágio 

avançado de conversão antrópica em 88% de sua área, sendo utilizada para agropecuária, e do 

rio São Domingos em um estágio mais conservado, com 25% de conversão para essas 

atividades. Constatou-se que a qualidade de água encontrada na primeira bacia é inferior à da 

segunda; enquanto na primeira bacia foram encontrados sete parâmetros que não são 

permitidos pela resolução 357, de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2005) – valores de DBO, turbidez, nitrato, resíduos totais, fosfato, nitrogênio 

amonical e coliformes fecais –, na segunda bacia foram encontrados apenas quatro, sendo os 

índices de DBO e fosfato acima do limite estabelecido e pH e oxigênio dissolvido abaixo do 

limite estabelecido (RABELO et al., 2009). Além do que, em bacias, as alterações na 

vegetação não implicam somente na perda de qualidade da água, mas principalmente na 

quantidade, como exemplo o papel da evapotranspiração da vegetação é um componente 

fundamental do ciclo hidrológico, pois repõe água sob forma gasosa para a atmosfera 

(TUNDISI; TUNDISI, 2010). 

O solo e a qualidade dos solos são outros componentes afetados pelo desmatamento, e 

o uso sustentável dele tem-se constituído numa crescente relevância nos grupos de debate face 

ao crescimento antropológico e aumento das áreas de uso pela população (ARAÚJO; 

GOEDERT; LACERDA, 2007). Análises feitas no bioma cerrado, comparando solos de áreas 

conservadas e solos de áreas cujas atividades agropecuárias são desenvolvidas, encontraram 

modificações nos atributos químicos e biológicos, mas principalmente constatou-se que os 
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atributos físicos são altamente impactados. Por exemplo, o Índice de Qualidade do Solo 

(IQS), para a área de pastagem em relação à área de cerrado, caiu 46%, enquanto que o IQS 

para os solos de cultivo convencional em relação ao cerrado teve uma queda de 77%, 

demonstrando, de modo geral, que as funções do solo são modificadas conforme os tipos de 

uso das áreas (ARAÚJO; GOEDERT; LACERDA, 2007). 

Tundisi e Tundisi (2010) dão uma ideia dos custos econômicos que a remoção da 

vegetação causa para a humanidade: no valor do serviço de conservação que as florestas 

ripárias (componente fundamental para o ecossistema de rios, lagos e nascentes) fazem para 

os rios; no valor de proteção da biodiversidade de animais invertebrados e vertebrados; no 

valor de matéria-prima para estudos em bioprospecção e farmacológicos; no valor da fixação 

de carbono atmosférico; na capacidade de manter a evolução das espécies; no valor de manter 

a fertilidade dos solos e equilíbrio de espécies consideradas pragas nas plantações; no valor 

cultural; no valor da capacidade de manter o ciclo hidrológico da chuva, essencial para a vida 

na Terra; e, também, no valor de manter a qualidade da água e da vida em sua generalidade. 

Em relação às espécies de animais, observaram-se os estudos de Mata Atlântica feitos 

por Scariot et al. (2003), em que os fragmentos vegetacionais demonstraram variáveis nas 

populações de pequenos mamíferos dependendo do tamanho, da conectividade, da qualidade 

do fragmento, das espécies invasoras e dos efeitos de borda. Quanto ao tamanho dos 

fragmentos, os estudos não revelaram números alarmantes, sendo que o número de espécies 

encontradas na área padrão utilizada não obteve diferença significativa das espécies 

encontradas no fragmento estudado. Em relação à conectividade dos fragmentos, espera-se 

que fragmentos com pouca conectividade possuam espécies isoladas e suscetíveis à extinção, 

porém se houver outros fragmentos próximos e de qualidade (ou seja, que tenha solo, 

estrutura de vegetação, fitossociologia, mesohabitat, microhabitat, dieta e fitoquímica 

favoráveis) pode haver diversidade de alguns pequenos mamíferos e morcegos, como foi o 

caso do estudo. Ainda ocorre que, nesses fragmentos sem conectividade, predações são mais 

suscetíveis durante a passagem para outros fragmentos. Quanto à qualidade, os estudos 

revelaram que a estrutura do fragmento em vertical é mais importante para os pequenos 

mamíferos e morcegos do que sua estrutura horizontal, seu grau de isolamento ou abundância 

de predadores e competidores de maior porte, sendo as matas maduras e de portes maiores as 

que possuem estrutura base para essas comunidades. Em relação às espécies invasoras, já é 

esperado o aumento da presença desta nos fragmentos de mata (SCARIOT et al., 2003). 

No entanto, esta invasão pode agravar os efeitos da fragmentação através da 

competição, predação e introdução de doenças nas espécies nativas, mas, de todas essas 
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mudanças, a que mais surte efeito negativo, em se tratando de fragmentos, são os efeitos de 

borda, responsáveis por boa parte das modificações na comunidade de pequenos mamíferos e 

morcegos (SCARIOT et al., 2003). E foi através dos estudos de Scariot et al. (2003) que se 

observou que o efeito de borda aumenta a densidade de folhagem do sub-bosque de 1 para 

10m e diminui a densidade de folhagem nos estratos superiores da floresta. Essa mudança 

alterou a densidade de pequenos mamíferos e de morcegos, aumentando ou diminuindo 

conforme as mudanças da floresta, onde foi observada, por exemplo, a diminuição de 

marsupiais e morcegos nestes casos. O efeito de borda também inclui a invasão de espécies 

exóticas que, por sua vez, causa a competição, a predação e a introdução de doenças e, 

consequentemente, provoca diminuição da qualidade do fragmento que se desdobra em outros 

efeitos já mencionados. No final, há uma expressiva diminuição na riqueza de espécies 

(SCARIOT et al., 2003). 

Um estudo sobre comunidades de aves em fragmentos de cerrado em Minas Gerais 

revelou que há predominância de espécies generalistas e de áreas abertas, tendo baixa riqueza 

de espécies exclusivamente florestais, sugerindo que certos grupos de avifauna possuem 

preferência de habitats, o que causa, com o tempo, o isolamento de certos grupos e, 

consequentemente, a extinção destes do local (CORRÊA, 2008). O estudo feito por Marini 

(2001) em fragmentos do cerrado revelou que a proporção de aves dependentes de floresta 

aumenta de acordo com o aumento do fragmento, enquanto os semidependentes diminuem. 

Seus estudos constataram, também, que fragmentos florestais maiores apresentam mais 

espécies exclusivas do que os fragmentos menores. 

Silva et al. (2007, p. 2) apresentam resultados semelhantes aos demais citados sobre a 

relação da diversidade de espécies e a estrutura de fragmentos no cerrado, ressaltando que 

“mesmo pequenos remanescentes florestais podem conter espécies com prioridades de 

conservação, tais como polinizadores e dispersores de sementes, sendo importante à 

conservação dos mesmos”. Borges (2008), estudando os efeitos da fragmentação no sucesso 

reprodutivo de aves, aponta que a Taxa de Sobrevivência Diária (TSD) dos ninhos foi maior 

em uma reserva (a Estação Ecológica de Águas Emendadas, situada a 50km de Brasília) do 

que nos fragmentos comparados (uma área de chácaras com, aproximadamente, 2 hectares de 

reserva em cada propriedade, localizadas próximo à estação ecológica). Além de que, 17% 

dos ninhos analisados no fragmento foram construídos com algum tipo de material 

industrializado, sendo observadas mudanças negativas na TSD, enquanto que na reserva 

nenhum ninho apresentou esse tipo de material. Outra variação interessante deste estudo é o 

aumento da taxa de predação e parasitismo encontrado, pois algumas espécies como 
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emberizídeos/traupídeos tiveram 74% dos seus ninhos parasitados e 14,6% dos demais 

ninhos, dos 150 ninhos analisados em cada área, também foram parasitados, contra nenhum 

na área de reserva. Existem cerca de 856 espécies de aves no cerrado distribuídas em 64 

famílias incluindo residentes e imigrantes (BORGES, 2008). 

Em relação aos anfíbios, não foram encontrados muitos trabalhos que tratam das 

mudanças ocasionadas a esta classe pela fragmentação do cerrado. O que se sabe é que a 

conversão de florestas em pastagens ou lavouras causa modificações no ambiente, como 

diminuição de locais para reprodução, diminuição da disponibilidade de alimento, perda da 

serapilheira, compactação do solo, alterações microclimáticas, aumento da abundância de 

espécies de áreas abertas e generalistas (VITT; CALDWELL, 2001 apud BERNARDE; 

MACEDO, 2008); essas modificações criam condições desfavoráveis para a sobrevivência 

desses animais. No estudo feito por Bernarde e Macedo (2008) em um levantamento de 

espécies de anuros em ambientes antropizados e florestados, numa fazenda que fica no oeste 

do Estado de Rondônia, foram coletadas 1.324 espécimes pertencentes a 27 espécies, sendo os 

maiores registros encontrados em áreas florestadas. Foram encontrados, no total, 18 espécies 

nas áreas florestadas, contra nove espécies encontradas em áreas de pastagens. 

De acordo com Colli e Bastos (2002) apud Machado et al. (2008), a riqueza de répteis 

existentes no cerrado é comparável à da Amazônia (resguardadas as proporções entre os dois 

biomas), sendo observada, inclusive, uma taxa de 45% de endemismo, muito maior que 

outros grupos de vertebrados como aves, mamíferos e anfíbios no cerrado (MACHADO et al., 

2008). Além disso, um estudo da fauna de lagartos indica que a maior parcela de riqueza 

desses animais está nas áreas abertas do cerrado, justamente as áreas que mais sofrem com a 

antropização, evidenciando perdas de espécies endêmicas (KLINK; MACHADO, 2005). Nos 

estudos de Condez, Sawaya e Dixo (2009), em um fragmento da Mata Atlântica, o número 

encontrado de espécies da herpetofauna foi relativamente alto, sendo, no entanto, em sua 

totalidade, espécies generalistas. Não foram encontradas espécies sensíveis ou tolerantes a 

este tipo de perturbação, revelando grandes perdas de espécies também nesses grupos. 

As abelhas também são afetadas pelo desmatamento e pela diminuição de habitats. 

Vespas e abelhas são componentes muito importantes das comunidades, pois alguns grupos 

de vespas solitárias são predadoras de um grande número de insetos e aranhas (EVANS; 

EBERHARD, 1970). O papel de polinização desempenhado por elas na natureza resulta no 

aumento da produção de alimentos. Estudos apontam que a polinização feita por abelhas 

aumenta o tamanho de frutos em 70% nas principais culturas agrícolas do mundo 

(RICKETTS et al., 2008 apud IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012) e que os serviços 



47 

 

prestados por elas chegaram a 9,5% do valor da agricultura em 2005 (GALLAI; VAISSIERE, 

2009); não é para menos que elas são consideradas fundamentais para a agricultura. 

O estudo de Morato e Campos (2000) mostrou que o valor de diversidade de espécies 

de vespas e abelhas em matas contínuas é significativamente maior que nos fragmentos de 

10ha, de 1ha e de locais de derrubada. Nesse sentido, a conservação de grandes fragmentos de 

mata no entorno de áreas de cultivos agrícolas são importantes fornecedores de polinizadores 

e predadores de certos insetos prejudiciais, apresentando, no geral, para os cultivares, maiores 

índices de visitação às flores, de diversidade de polinizadores e maior índice de predação 

natural e, assim, um aumento na produção de frutos e demais cultivares (RICKETTS et al., 

2008 apud IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012). 

Para mamíferos de médio e grande porte, um estudo feito no bioma cerrado por 

Schittini (2009) apresenta resultados através de vários modelos de riqueza de espécies, 

indicando as alterações combinadas pelo percentual de cobertura de vegetação e a densidade 

de borda de sítios analisados. Os resultados apontaram aumento da riqueza de espécies 

quando o sítio era composto de coberturas vegetacionais maiores e bordas proporcionalmente 

menores. Quanto maior a densidade de borda, quanto menor a densidade de mata e quanto 

maior a heterogeneidade da paisagem, menor é a riqueza de carnívoros (SCHITTINI, 2009). 

O estudo feito por Bocchiglieri, Mendonça e Henriques (2010) revela que em áreas 

fragmentadas e antropizadas existe uma diversidade de mamíferos médios e grandes que se 

adaptaram a estes ambientes, mas são essencialmente espécies consideradas generalistas que 

estão amplamente distribuídas no bioma e em áreas antropizadas, como o cachorro do mato 

(Cerdocyon thous), o lobo-guará (Crysosyon brachyurus), a raposa-do-campo (Lycalopex 

vetulus), o veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o caititu ou cateto (Pecari tajacu) e o 

veado-catingueiro (Mazama gouazoubira). 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo deste trabalho é a bacia do Ribeirão Paraíso, a qual possui 91.706 

hectares e um módulo fiscal equivalente a 40 hectares. A bacia do Ribeirão Paraíso se 

encontra totalmente inserida no município de Jataí, o qual está situado a sudoeste do Estado 

de Goiás (Mapa 02). A bacia do Ribeirão Paraíso está inserida na bacia do rio Claro, que 

possui 13.500 km² de extensão e faz parte, por sua vez, da bacia do rio Paranaíba, nascendo 

na Serra do Caiapó, no município de Caiapônia (também a sudoeste do Estado de Goiás), e 

desaguando no rio Paranaíba. O rio Claro possui cerca de 495 km de extensão, sendo um rio 

de grande importância para a região devido ao seu potencial hidrelétrico, turístico, de 

drenagem, irrigação e abastecimento de cidades como Jataí (EIBH, 2005) que, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), possui população estimada de 

94.890 habitantes. 

Mapa 02 – Localização da área de estudo. 
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Geologicamente, a bacia do Ribeirão Paraíso é representada pelas Formações 

Botucatu, Serra Geral do Grupo São Bento e Formação Corumbataí do Grupo Passa-Dois, 

além de coberturas dendríticas indiferenciadas e depósitos aluviosares, conforme pode ser 

observado no mapa 03. 

Mapa 03 – Geologia da bacia do Ribeirão Paraíso. 

 
 

A Formação Botucatu é constituída essencialmente por depósitos em forma de dunas, 

escudos arenosos e sedimentos fluviais de depressão sem escoamento. Sobre litótipos da 

Formação Botucatu foram evidenciados relevos de chapadões extensos suavemente ondulados 
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ou planos, serras cujas encostas exibem escarpas abruptas e morros testemunhos de aspectos 

tabuliformes (GORDON JÚNIOR, 1947). Superficialmente, o solo desenvolve-se arenoso e 

bastante espesso. A drenagem desenvolve um padrão dendrítico-arborescente e a vegetação é 

do tipo cerrado, alcançando maior porte nos vales e margens das drenagens (PROJETO 

RADAMBRASIL, 1983). 

A Formação Serra Geral constitui uma sucessão de derrames de composição 

predominantemente básica com rochas hipabissais sob a forma de diques de composição 

também básica, encaixadas em unidades litoestratigráficas. É representada por lavas basálticas 

de natureza toleítica com aspecto maciço, uniforme, amigdaloidal, vesiculares, contendo 

fraturas irregulares a subconchoidais, formando espessuras variáveis de derrames com 

intercalações lenticulares e diques de arenitos. A origem das rochas dessa formação é 

proveniente de um vulcanismo fissural de caráter básico em ambiente continental (PROJETO 

RADAMBRASIL, 1983). 

A Formação Corumbataí constitui-se litologicamente de uma sucessão 

interestratificada de arenitos finos, siltitos, argilitos folhetos, arenitos síltico-argilosos, 

lâminas, níveis ou lentes de chert com alternâncias rítmicas e finas intercalações. Quando 

expostas, estas litologias sofrem intensa ação intempérica, o que proporciona uma variedade 

imensa de colorações. Normalmente, as exposições, devido à alteração, apresentam-se 

superficialmente fragmentárias, com exceção dos níveis mais superiores onde a silicificação é 

bastante atuante. As estruturas desta unidade resumem-se, fundamentalmente, em 

estratificações plano-paralelas com microestratificações cruzadas e, por vezes, com aspectos 

laminado (PROJETO RADAMBRASIL, 1983). 

A região da área de estudo é privilegiada por sua localização, onde está situado o 

Aquífero Guarani, maior reserva subterrânea de água doce do mundo, localizado no sul da 

América do Sul, em países como Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil (em alguns estados, 

sendo eles: MT, MS, GO, MG, SP, PR, SC e RS) (ROSA FILHO et al., 2003). Na bacia do 

Ribeirão Paraíso existem afloramentos do arenito Botucatu, que é a rocha base do sistema 

Aquífero Guarani. 

O Aquífero Guarani abrange quase toda a área das Bacias Sedimentares do Paraná e 

Chaco-Paraná. As rochas reservatório do Aquífero Guarani são os arenitos das Formações 

Pirambóia, Rosário do Sul e Botucatu no Brasil, Missiones no Paraguai e Tacuarembó no 

Uruguai e Argentina. Em função da presença de feições tectônicas e de várias intrusões de 

rochas básicas e intermediárias, é junto dessas grandes estruturas que ocorrem as principais 

áreas de descarga do aquífero, ascendendo para a superfície e recarregando a Formação Serra 



51 

 

Geral, assim como desaguando nas grandes drenagens, como no rio Iguaçu próximo da sua 

foz (ROSA FILHO et al., 2003). 

O clima da região é considerado tropical de savana, mesotérmico e com estações bem 

definidas, de verão bastante chuvoso e inverno predominantemente seco, conforme a 

classificação climática de Köppen (KOTTEK et al., 2006). O índice pluviométrico do 

município de Jataí, região onde se encontra a sub-bacia do Ribeirão Paraíso é, em média, de 

1.600 mm, segundo dados de Mariano e Scopel (2001). 

A geomorfologia da região possui relevos tabulares gerados sobre camadas de rochas 

horizontalizadas que são desenvolvidas nas rochas sedimentares da bacia do Paraná. Essa 

classificação se desenvolve principalmente sobre basaltos da Formação Serra Geral e 

apresenta um relevo com excelentes condições de recarga e circulação das águas infiltradas, 

aumentando a condutividade hidráulica (GOIÁS, 2006). 

O solo na região tem predominância de Latossolos Roxos distróficos (porção norte da 

área), Cambissolos (porção sul) e Neossolos (encontrados mais na porção centro-leste e 

oeste). Os Latossolos são característicos de regiões equatoriais e tropicais, geralmente de 

terrenos levemente ondulados e planos. São solos resultantes de enérgicas transformações no 

material originário ou oriundos de sedimentos pré-intemperizados onde predominam, na 

fração argila, minerais nos últimos estádios de intemperismo (caulinitas e óxidos de ferro e 

alumínio), sendo a fração areia dominada por minerais altamente resistentes ao intemperismo. 

Os Latossolos são classificados como solos extremamente evoluídos por apresentarem poucos 

minerais primários e secundários (COELHO et al., 2002). 

O Latossolo Roxo distrófico é um solo mineral, não hidromórfico, caracterizado por 

apresentar horizonte B latossólico, com teor de Fe2O3 superior a 18%. São solos profundos e 

muito profundos, acentuadamente drenados, muito porosos e permeáveis, com baixa 

suscetibilidade à erosão em função do alto grau de floculação e estabilidade dos agregados. 

São encontrados sempre em relevo plano e suavemente ondulado, sob vegetação de savana e 

floresta. Estes solos apresentam, principalmente, boas propriedades físicas, sem impedimentos 

ao desenvolvimento das raízes e manejo, permitindo o implemento de qualquer produção 

agrícola (RADAMBRASIL, 1983). 
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Mapa 04 – Tipos de solos na bacia do Ribeirão Paraíso. 

 
 

Cambissolos são solos minerais não hidromórficos, bem drenados, pouco profundos a 

profundos, caracterizados por apresentarem horizontes B incipientes ou câmbicos. Na 

Formação da Serra Geral apresentam solos argilosos, na maioria das vezes livres de cascalhos 

e pedregulhos, de ocorrência mais comum em relevo ondulado e forte ondulado, sob 
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vegetação de floresta. Possuem fertilidade natural alta, com elevados teores de Fe2O3 acima 

dos 18%, propício para a agricultura (RADAMBRASIL, 1983). 

Já a região central da área de estudo é predominada pelo Neossolo Quartzarênico, tipo 

de solo originado de depósitos arenosos que apresentam textura areia ou areia franca, ao longo 

de, pelo menos, 2 m de profundidade e teor de argila inferior a 15%. Esses solos são 

intemperizados e suas características marcantes são: o baixo teor de nutrientes, a elevada 

acidez e a predominância de argilas de baixa atividade (REATTO; CORREIA; SPERA, 

1998). 

Essa classe de solos abrange as Areias Quartzosas não-hidromórficas, que são 

consideradas solos de baixa aptidão agrícola e o uso contínuo de culturas anuais pode levá-las 

rapidamente à degradação. Culturas perenes plantadas em áreas de Areia Quartzosas 

requerem manejo adequado e cuidados intensivos no controle da erosão, da adubação e da 

irrigação promovida mediante economia de água. Caso contrário, há o depauperamento da 

lavoura, acarretando baixas produtividades (EMBRAPA, 1999). 

A declividade da região demonstra áreas com mais de 50% até áreas com menos de 

3% de declive, o que auxilia o entendimento das áreas onde a agropecuária mais se expandiu 

(Mapa 05). Segundo Lepsch et al. (1996), as classes de terras para mecanização são definidas 

pelo mais alto grau de limitação imposto por um, ou mais, atributo diagnóstico, sendo 

representadas por números romanos de I a VI, da seguinte forma: 

Classe I – São terras que não apresentam nenhuma restrição ao preparo mecanizado, 

apresentando um grau nulo de limitação à mecanização para todos os atributos diagnósticos 

considerados nesta classificação. Ou seja, declividade inferior a 3%, ausência de pedras, 

profundidade efetiva superior a 80 cm, textura arenosa e drenagem de forte a acentuada. 

Classe II – São terras que apresentam um ou mais atributos diagnósticos com um grau 

de limitação considerado ligeiro. Ou seja, declividade entre 3% a 6%, poucas pedras na 

superfície ou até 5% da massa do solo, profundidade efetiva entre 60 e 80 cm, textura 

média/siltosa e bem drenado. 

Classe III – São terras que apresentam um ou mais atributos diagnósticos com um grau 

de limitação considerado moderado. Ou seja, declividade entre 6% a 12%, muitas pedras na 

superfície ou até 20% da massa do solo, profundidade efetiva entre 40 e 60 cm, textura 

argilosa e moderadamente drenado. 

Classe IV – São terras que apresentam um ou mais atributos diagnósticos com um grau 

de limitação considerado forte. Ou seja, declividade entre 12% a 20%, bastantes pedras na 
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superfície ou até 50% da massa do solo, profundidade efetiva entre 20 e 40 cm, textura muito 

argilosa ou argilosa 2:1 e imperfeitamente drenado. 

Classe V – São terras que apresentam um ou mais atributos diagnósticos com um grau 

de limitação considerado muito forte. Ou seja, declividade entre 20% a 40%, grande 

quantidade de pedras na superfície ou mais de 50% da massa do solo, profundidade efetiva de 

0 a 20 cm, textura muito argilosa 2:1 e má drenada. 

 

Mapa 05 – Declividade da bacia do Ribeirão Paraíso. 
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Classe VI – São terras que apresentam declividades superiores a 40%, 

independentemente do grau de limitação dos demais atributos diagnósticos. 

Para Bezerra e Cleps Júnior (2004), o desenvolvimento agropecuário na região centro-

oeste do país foi intensificado em 1930, quando o Sudeste do país passava pela transição 

industrial e o mercado necessitava de matérias-primárias. Desta forma, a ocupação de novas 

áreas na fronteira e a redução dos custos de produção tornaram-se a base do crescimento da 

produção em Goiás. 

A construção de ferrovias faz parte da constituição da economia do país, 

principalmente nesta região em que, apesar da demora e dos problemas na construção, o 

transporte ferroviário foi o principal meio de escoamento dos grãos produzidos na parte sul do 

Estado, onde os trilhos chegaram. Tornaram-se, também, extremamente importantes para o 

desenvolvimento econômico e social, pois os trilhos que iam também vinham e atendiam as 

necessidades de vilas e vilarejos que se desenvolviam no entorno (BEZERRA; CLEPS 

JÚNIOR, 2004). 

A década de 1940 foi marcada pela expansão da produção agrícola e pela povoação do 

território com a chamada “Marcha para o Oeste”. Assim, Goiás foi palco da produção 

nacional de matérias-primas e receptor do excedente populacional das outras regiões. Nesta 

época, o monopólio fundiário retratava o domínio político, econômico e social, sendo a 

concentração de terras sinônima de poder e dominação (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2004). 

De 1950 a 1960, a produção no Estado se desenvolvia de acordo com as necessidades 

da região Sudeste do país. Como havia poucos créditos rurais para os pequenos produtores, 

logo a concentração fundiária no sudeste do Estado se alastrou e a agricultura foi substituída 

pela pecuária. Porém, na região sudoeste de Goiás, foco deste trabalho, aconteceu o inverso: 

devido à proximidade com o mercado consumidor do Triângulo Mineiro e as melhores 

condições de transporte, a região obteve um aumento da área cultivada, uso mais intensivo do 

solo e a incorporação de um processo de mecanização de suas lavouras (BEZERRA; CLEPS 

JÚNIOR, 2004). 

Mas foi a partir de 1970 que a agropecuária do Estado alcançou um grande status com 

a chegada de programas e incentivos governamentais, como o POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira 

para Desenvolvimento dos Cerrados), que faziam acontecer, explosivamente, a chamada 

“revolução verde” (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2004). 

O POLOCENTRO foi um programa criado em 1975 com objetivo de desenvolver e 

modernizar as atividades agropecuárias da região centro-oeste através do alto subsídio, 
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beneficiando, principalmente, grandes e médios produtores comerciais (MULLER, 1990). O 

programa PRODECER surgiu em 1980 num acordo entre o Brasil e o Japão, tendo como 

objetivo promover a expansão da agricultura moderna em áreas de médio porte destinadas 

basicamente à produção de grãos no cerrado. 

Além destes financiamentos, outros recursos foram repassados pela Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e, também, os de origem dos fundos regionais, como Fundo de 

Desenvolvimento Industrial (FUNDEI), Fundo de Investimento da Amazônia (FINAN) e 

Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2004). 

Estes incentivos, atrelados às condições climáticas favoráveis e ao forte potencial de 

produção do Estado, atraíram, juntos, o capital industrial, gerando um crescimento das 

commodities de carnes e grãos. Houve, então, em 1980, a maior concentração de 

investimentos na cadeia de soja buscando um aumento na capacidade produtiva, 

principalmente no segmento carnes-óleos-rações. 

A década de 1990 foi marcada, especialmente, pelo afastamento do Estado que, após 

todos os investimentos, entregou a criação de novas infraestruturas ao capital privado. Nesse 

período, a região Centro-Oeste assumiu importante papel no desenvolvimento agrícola do 

país, passando a contribuir de maneira substancial para a oferta de grãos no mercado nacional 

e internacional (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2004). 

O uso e a ocupação do solo na região do estudo, desde 1967 a 1977, foram 

intensamente transformados em função de décadas de antropização vivida na região. Segundo 

Silva, F. (2011), em 1977 a área ocupada com agricultura mecanizada já respondia por quase 

10% da área total do município. Duas décadas depois, em 1997, a área agrícola já tinha se 

expandido para aproximados 24% sobre as áreas de cerrado com pecuária – especificamente 

áreas de chapadões. Isso comprova um considerável aumento, na ordem média de 8% por 

década, da produção agrícola no município. 

No ano de 2007, Silva, F. (2011) notou, no município de Jataí, um crescimento da 

produção agrícola em torno de 7,14% em relação à década anterior. A produção avançou tanto 

em áreas de pecuária com pastagem cultivada, como nas áreas de cerrado com pecuária. A 

área do município com cerrado e pecuária praticamente passou a ser ocupada com agricultura 

ou somente cerrado. Isso se explica pelo fato de que, expandidas as áreas de culturas para 

áreas de pecuária, o cerrado, onde também havia a pecuária, possa ter se transformado em 

áreas de reserva permanente e reserva legal florestal (SILVA, F., 2011). 
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Em 2010 houve um pequeno aumento da área plantada, em cerca de 0,15%. Nas áreas 

de pecuária também se notou um crescimento das áreas de pastagens em 2,22%. São áreas de 

pastagens plantadas em áreas até então ocupadas, principalmente, com cerrado e cerradão. 

Isso mostra uma diminuição da área total de cerrado e cerradão do município, de 12,61%, em 

2007, para 11,92%, em 2011. Através deste estudo, notou-se que a agricultura manteve sua 

média de crescimento em 0,8% ao ano, entrando, cada vez mais, nas terras de pastagens 

cultivadas e, consequentemente, a pecuária tem entrado com intensidade nas áreas de 

preservação (SILVA, F., 2011). 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

3.2.1 Materiais 

Fizemos uso das técnicas de geoprocessamento, mais precisamente foi utilizado o 

programa ArcGIS 10.1® (licenciado para o laboratório de Geoinformação da UFG/Regional 

Jataí) para trabalhar uma imagem obtida através do radar SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), com resolução espacial de 30m. Para o presente estudo utilizaram-se como fontes 

primárias os modelos digitais de elevação, com aproximadamente 30 metros de resolução 

espacial, originários da missão de mapeamento do relevo terrestre SRTM, desenvolvido em 

parceria pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), Agência Espacial 

Alemã (DLR) e Agência Espacial Italiana no ano de 2000. Os dados obtidos pelo 

mapeamento foram disponibilizados pelo USGS Eros Data Center (United States Geological 

Survey). Os dados originais foram obtidos em formato TIFF com resolução radiométrica de 

16 bits, transformados, posteriormente, para o formato GRID com resolução radiométrica de 

16 bits, datum WGS 1984 e sistema de projeção UTM (Zona 22S). Foi utilizado, também, um 

shapefile datum SAD69, de 2012, concedido pela prefeitura municipal, contendo dados dos 

limites e tamanhos em hectare das propriedades localizadas no município de Jataí. Utilizamos 

dois mapas de uso da terra elaborados a partir de imagens Landsat 5 (2008) e Landsat 8 

(2014), além de imagens do Google Earth. 

 

3.2.2 Procedimentos 

Trabalhamos a imagem SRTM 30m georreferenciando as Áreas de Preservação 

Permanente de:  

1. Mata ciliar 30m; 

2. Mata ciliar 50m; 
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3. Nascentes; 

4. Áreas alagadas, e; 

5. Lagoas. 

Essas áreas foram trabalhadas conforme a lei do ACF nº 4.771/1965 e conforme a lei 

do NCF nº 12.651/2012 com o intuito de comparação. Para isso, fez-se a extração de 

drenagem da bacia do Ribeirão Paraíso, através de análise hidrológica da imagem SRTM 

30m. Após baixar a imagem disponibilizada no site da USGS, foi feita a análise hidrológica 

submetendo-a a uma série inicial de passos (ver em Apêndice A – a) para correção e 

aprimoramentos, até chegarmos na desejada extração da drenagem. Porém, o tratamento gera 

a drenagem conforme as áreas de depressão localizadas na imagem, não existindo 

necessariamente um fluxo d'água. Portanto, em seguida foram feitos alguns acertos dessa 

drenagem, com base nas imagens de 2015 disponibilizadas pelo Google Earth, dos satélites 

SPOT e Astriun que possuem resoluções de 2,0 a 1,5m e 0,5m, respectivamente. 

Além do acerto na drenagem, também se utilizaram as imagens de alta resolução do 

Google Earth como base para identificar a largura dos cursos d’água e as áreas alagadas 

localizadas na bacia. Em seguida, fez-se uma média da largura, para cada trecho diferenciado 

dos cursos d’água de toda a bacia, classificando-a em <10 e >10m. Após os tratamentos e a 

classificação das imagens, foi adicionado o shapefile das propriedades rurais do município de 

Jataí para serem identificadas as áreas propícias às mudanças do NCF, áreas que se aplicam, 

por exemplo, ao conceito de módulos rurais que antes não existia no CF. Para esta 

identificação, usou-se a ferramenta Identify e através dela obtiveram-se as informações 

contidas no shape, como tamanho da propriedade, quantidade de APP, área construída e nome 

da propriedade. 

Após a identificação de todas as áreas, foram criados buffers (ver em Apêndice A – b) 

das APPs com suas respectivas metragens, sempre trabalhando com dois modelos: buffers 

para o modelo de paisagem do ACF e buffers no modelo do NCF. Após ter criado todos os 

buffers necessários, cada um foi calculado (ver em Apêndice A – c) e então se obtiveram os 

tamanhos das áreas em km² e em hectares (ha), que se utilizou para criar as tabelas 03 e 04. 

Para os mapas 08 e 09, de uso de solo, foram utilizados mapas de uso da terra e cobertura 

vegetal dos anos 2009 e 2014, elaborados para projetar diversos do laboratório de 

Geoinformação da UFG/Regional Jataí a partir de imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 

8, respectivamente. Para os dados das tabelas 03, 04, 05, 06 e 07 foi feito o recorte (ver em 

Apêndice A – d) de cada buffer para, depois, serem todos calculados em hectares. Por fim, os 

valores obtidos foram aproximados. 
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Para as figuras 02 e 03 de imagem real do Google Earth, desenhou-se a drenagem 

sobre a imagem do Google. No programa ArcGis, a nova drenagem foi transformada para o 

formato KML pela ferramenta Conversion Tools > To KML > Layer to KML. Depois de 

convertida a drenagem, foram criados os buffers, os quais foram convertidos para o formato 

KMZ para abrir no Google novamente e fazer, enfim, o print da imagem. 

Na criação do mapa 07, dos módulos fiscais, utilizou-se a ferramenta Open Attribute 

Table do shape de limite das propriedades para classificar os módulos fiscais que cada 

propriedade se encaixava. Após a classificação, usou-se a ferramenta Properties > Symbology 

> Categories > Add All Values para adicionar as cores respectivas para cada módulo fiscal. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando apenas a bacia do Ribeirão Paraíso, identificaram-se 246 propriedades, 

conforme os dados informados pela Prefeitura Municipal de Jataí, nas quais classificamos os 

módulos fiscais através dos cálculos específicos de área (Mapa 06). 

 

Mapa 06 – Apresentação das propriedades e dos módulos fiscais localizados na área de 

estudo. 

 
Das 246 propriedades da bacia, 47% são de tamanho superior a 4 módulos fiscais. 

Entre as propriedades com menos de 4 módulos fiscais, as propriedades com 1 módulo fiscal 
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representam a maioria, sendo 28%. No entanto, em se tratando da quantidade de hectares, a 

maioria (93%) dos hectares é de grandes propriedades rurais, como podemos observar nos 

Gráficos 01 e 02. 

Vale ressaltar que, na área de estudo, encontram-se dois assentamentos rurais que são 

responsáveis pela maioria das áreas com menos de 4 módulos. Por isso, apesar deste ser o 

segundo grupo modular de maior representatividade, com relação ao número de propriedades 

(28% delas), no montante final representam apenas 2% dos 91.706 hectares da área de estudo. 

Quase metade das propriedades (47%) é de grandes produtores rurais, o que representa 93% 

dos hectares da bacia do Ribeirão Paraíso. 

 

Gráfico 01 – Proporção percentual da quantidade de propriedades. 

Fonte: 

Suelem Martini Assmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Proporção percentual da área ocupada. 
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Fonte: 

Suelem Martini Assmann. 

 

Estes dados demonstram tamanha concentração fundiária existente na área de estudo, 

o que é corroborado por Silva F. (2011), que também aponta para essa grande concentração 

existente no município de Jataí. Por meio de seus estudos, observou que 57% das 2.491 

propriedades estudadas variam de 1 a 100 hectares, equivalente a 8,5% da área total de Jataí. 

Por outro lado, têm-se as 30 maiores propriedades do município, representando 27% da área 

total do município. 

Além da grande concentração latifundiária, ainda se observou, nos assentamentos, a 

prática de arrendamentos dessas pequenas propriedades para médios e grandes produtores. 

Por não obter ajuda técnica ou financeira para cultivar em sua propriedade, o assentado ou 

pequeno produtor rural arrenda sua área, em forma de contratos de parceria, para agricultores 

maiores em troca de sacas do produto (em torno de 10 a 12 sacas por hectare arrendado) 

(SILVA, F., 2011). Através dessas parcerias, médios e grandes agricultores ocupam várias 

propriedades, tornando-as uma só novamente. Assim, grandes agricultores acabam usufruindo 

do percentual de desmatamento dos pequenos módulos fiscais, aprovado no NCF, que se 

concentram nessas áreas de assentamentos. Uma regra dada para favorecer o pequeno 

produtor, sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, acaba favorecendo grandes e 

médios produtores rurais. Observe a expansão das áreas de cultivo apresentada nos mapas 07 

e 08. 

 

Mapa 07 – Uso da terra e cobertura vegetal (2009). 
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Mapa 08 – Uso da terra e cobertura vegetal (2014). 

 
 

Devido às práticas econômicas de agropecuária, comum no Estado de Goiás, o uso do 

solo no Ribeirão Paraíso passou por mudanças entre os anos de 2009 e 2014. Em cinco anos, 

as áreas de cultivos se modificaram havendo maior concentração das atividades. 

O que se observa nos mapas 07 e 08 é o crescimento das áreas desmatadas para o 

cultivo, entre os anos de 2009 e 2014, as quais deveriam ser recuperadas perante a lei do 

ACF, estando agora regularizadas perante o NCF. No período de cinco anos houve um 

crescimento das áreas de agricultura de 12% (em 2009 ocupavam 41% das áreas, passaram a 
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ocupar 53% em 2014), enquanto observamos uma queda de 5% nas áreas de pastagem. Nas 

áreas de preservação obtivemos um aumento de 0,5% nas áreas de mata e cerradão, enquanto 

que nas áreas de cerrado houve queda de 7%. 

 

Tabela 03 – Comparação do uso do solo na bacia do Ribeirão Paraíso, entre 2009 e 2014 

(Mapas 07 e 08). 

 2009/ha 2014/ha Comparativo/ha Comparativo % 

Agricultura 37,262 48,291 +11,029 +12% 

Pastagem 18,386 13,799 +476 -5% 

Mata/Cerradão 16,878 17,354 -5,586 +0,5% 

Cerrado 15,948 10,362 -5,586 -7% 

Solo exposto 1,588 231 -1,357 -1,4% 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Vemos nestes mapas, a concentração da agricultura nas regiões nordeste, noroeste e 

sudeste da bacia, enquanto a pastagem se concentrou no centro, sudoeste, centro-leste e parte 

do nordeste. Muitas delas, como se pode observar, são áreas de pastagens que, até então, eram 

ocupadas, principalmente, pelo cerrado e cerradão (Foto 01). Inclusive, em alguns pontos dos 

mapas o que se classifica como cerrado se encontra, na verdade, em consórcio com áreas de 

pastagem degradada, que não dá para separar bem de áreas de campo limpo pela imagem. 

Assim, o cerrado permaneceu mais concentrado a centro-leste, perdendo espaço em 

outras regiões. Isso mostra uma diminuição da área total de cerrado e cerradão na área de 

estudo de 36,7%, em 2009, para 30,2%, em 2014. 

A concentração das atividades agropecuárias na região norte e sul da área de estudo 

(Mapa 09), observado no ano de 2014, deve-se principalmente pelo tipo de solo dessa região 

(observe o Mapa 04 na seção Métodos). O que se pode observar é que nestas regiões 

predominam os tipos de solos classificados como Cambissolos e Latossolos Roxos 

distróficos, que são tipos de solos propícios para a agricultura da soja, do milho e para a 

pecuária. 

No mapa 09, consegue-se observar na região sudoeste, onde se detecta o Neossolo, 

que há grande utilização pela pecuária, e nas regiões centro-leste e nordeste, onde temos 

também solos do tipo Neossolo, observa-se que concentrou mais o cerrado e cerradão devido, 

também, à declividade desta região que é bastante acentuada, tornando o solo mais frágil, o 

que dificulta o plantio de culturas (Mapa 05). 

Observe na foto 01, tirada da área de estudo, que a cana-de-açúcar está presente em 

uma área que antes era ocupada pelo pasto. 
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Fotografia 01 – Fotografias da área de estudo nas proximidades do lago Bonsucesso. 

1a.  1b.  

1c.  
Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Na foto 1a pode-se observar a chegada da cana em uma área que antes era ocupada 

pela criação de gado; restam vestígios da braquiária no local próximo ao Ribeirão Paraíso que 

se observa ao fundo. A foto 1b representa melhor o cultivo da cana vista da estrada de acesso, 

nas proximidades do lago Bonsucesso. Já a foto 1c mostra a paisagem do Ribeirão Paraíso 

vista mais do alto, onde se pode enxergar parte da plantação de cana à esquerda da foto e o 

lago Bonsucesso mais ao fundo. 

 

 

 

 

 

Lago 
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Mapa 09 – Concentração das áreas arrendadas para o setor sucroenergético. 

 
Fonte: SILVA, W. (2011). 

 

O desenvolvimento agropecuário no município de Jataí tem um índice de crescimento 

de 0,8% ao ano, fazendo forte uso das terras de pastagens, consequentemente, a pecuária tem 

entrado com mais intensidade em áreas preservadas; além disso, a cana-de-açúcar também 

chegou disputando espaços nesse cenário (SILVA, F., 2011). Após a entrada da cana-de-

açúcar, iniciou-se uma acirrada disputa pelo uso das terras no município e um problema para 

o empreendedorismo voltado aos cultivos de grãos, pois outras atividades foram perdendo 

áreas. Em função disso, foi aprovado um projeto de lei do Executivo instituindo o Plano 

Diretor Rural e o Conselho Socioeconômico de Desenvolvimento Rural do município de Jataí 

(CONDERJ), com o objetivo de restringir o tamanho da área a ser ocupada pelo setor 

sucroenergético. A preocupação de alguns atores, principalmente aqueles ligados aos setores 

de venda e comércio de maquinários, insumos e mantimentos para a agropecuária, dividiu 

opiniões no município e levou à mobilização da administração pública em 2010 (SILVA, W., 

2011). 
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A cana-de-açúcar tem representatividade na alteração do uso do solo da região, devido 

ao elevado crescimento entre os anos comparados de 2009 e 2014. Note no mapa 10, dentro 

da linha tracejada em vermelho, que as contratações de terras apareciam na porção central e 

sudeste da bacia do Ribeirão Paraíso já em 2010. Tendo visto esses dados, mais uma vez o CF 

põe à tona sua importância na preservação das florestas perante o desenvolvimento 

econômico, que não aponta limites claros de crescimento. Porém, apesar de já termos 

demonstrado que houve diminuição efetiva das áreas preservadas do estudo e, em se tratando 

do NCF, os dados são aparentemente bons, pois a maioria dos elementos da análise demonstra 

queda nas irregularidades. 

Se observarmos os gráficos 03 a 07 a seguir, perceberemos que a maioria dos 

elementos analisados continha, em 2009 (ACF), cultivos em áreas de preservação, ou seja, 

continha áreas a recuperar. No entanto, esses dados mudaram em 2014 (NCF), havendo uma 

diminuição das APPs irregulares. 

 

Gráfico 03 – Comparação em hectare do uso de solo em Áreas de Preservação de nascentes 

nos anos de 2009 (ACF) e 2014 (NCF), observando os respectivos códigos. 

 
Fonte: Suelem Martini Assmann. 
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Gráfico 04 – Comparação em hectare do uso de solo para Áreas de Preservação do lago em 

2009 (ACF) e 2014 (NCF). 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Gráfico 05 – Comparação em hectare do uso de solo para Áreas de Preservação de 30m em 

2009 (ACF) e 2014 (NCF). 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 
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Gráfico 06 – Comparação em hectare do uso de solo de Áreas de Preservação de 50m em2009 

(ACF) e 2014 (NCF). 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Gráfico 07 – Comparação em hectare do uso de solo para Áreas de Preservação em área 

úmida nos anos de 2009 (ACF) e 2014 (NCF). 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Os dados de modelagem demonstraram que, apesar da agricultura ter ganhado espaço 

de 2009 a 2014, as áreas de nascentes a serem recuperadas na bacia caíram de 46%, em 2009, 

para 4,45%, em 2014, devido a redução das áreas de recomposição no NCF. Nas APPs de 

30m também houve diminuição de áreas a serem recuperadas, de 35% em 2009 para 31% em 

2014. Já para a APP de lago houve um aumento de 29%, em 2009, para 33%, em 2014. Este 

aumento de APPs de lago a serem recuperadas aconteceu devido ao aumento em demasia do 

desmatamento em torno da área do lago, ultrapassando até mesmo os limites estipulados pelo 

NCF. 
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Nas APPs de 50m a porcentagem continuou a mesma, permanecendo em 29% entre os 

mesmos anos. Isso não significa que o NCF não interfere nessa APP, pois o que houve foi a 

diminuição dos desmatamentos que aconteceram em 2009. No entanto, para as APPs de áreas 

alagadas ou úmidas, o NCF apresenta uma perda drástica em 2014. Segundo nossos dados, 

29% da área precisaria ser recuperada caso tivesse em vigor o ACF; com o NCF a taxa de 

recuperação caiu para 0%, um risco iminente para a proteção da água e da biodiversidade 

existente nesses locais. 

Os impactos provocados às áreas alagadas variam bastante dependendo de cada região, 

mas os principais são causados pelo manejo inadequado do gado, pela expansão urbana e pelo 

cultivo inadequado. Estes impactos aos banhados e outros sistemas de áreas úmidas estão 

relacionados à: redução de ecossistemas naturais pela drenagem do solo e retirada da 

vegetação, principalmente por queimadas; compactação, redução de porosidade e salinização 

do solo; variação do nível do lençol freático; eutrofização; erosão e/ou assoreamento de 

recursos hídricos; riscos de contaminação por derrame de combustível e outros produtos; 

contaminação por agrotóxicos, no ambiente e nos seres humanos; riscos decorrentes da 

monocultura; escassez da oferta de água; contaminação ambiental localizada em grandes 

áreas; dispêndio excessivo de energia; dispêndio excessivo de água; redução do potencial de 

uso agrícola da área; e, redução do potencial de outros usos da área como, por exemplo, 

turismo, lazer, pesca, entre outros (BURGER, 2000). 

Perante esses impactos de funcionalidade das Áreas Úmidas (AUs), fica em evidência 

o quão impactante é o NCF sobre a cobertura vegetal remanescente nessas regiões, tornando 

seu papel de sustentabilidade falho. A diminuição das APPs não torna o ambiente 

economicamente mais viável como se espera, pelo contrário, torna-o mais oneroso já que são 

calculados US$14 trilhões por ano ao conjunto desses serviços ambientais prestados pelos 

ecossistemas e que não são fornecidos na ausência das AUs (CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL DE ÁREAS ÚMIDAS, 2010). 

Ao fazer uma projeção de dados de um mesmo espaço-tempo (bacia do Ribeirão 

Paraíso/ano 2014) em comparação aos dois códigos florestais, tem-se uma ideia mais clara da 

quantidade de áreas que deixaram de ser protegidas pelo NCF. São ao todo 2.034ha de 

vegetação nativa que estão sendo perdidos com a simples alteração da lei, sem falar na 

proporção de área que deveria ser recuperada quando se tinha a leitura do ACF (vide gráficos 

comparativos) e que não necessariamente o serão mais. Observe a tabela 03 para ver os dados 

completos que teríamos dessa paisagem. 
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Tabela 04 – Projeção de dados da bacia do Ribeirão Paraíso numa situação de recuperação de 

áreas desmatadas. Comparação da funcionalidade de preservação do ACF e o NCF utilizando 

como base o mapa 09. 

 Área protegida pelo 

ACF em Hectare (ha) 

% Área protegida pelo 

NCF em Hectare (ha) 

% 

APP de 30m 3.192 3,53 2.730 3,02 

APP de 50m nos módulos > 

4 

449 0,49 449 0,49 

APP de 50m nos módulos < 

4 

96 0,10 18 0,02 

APP áreas alagadas 1.337 1,48 (Leito regular) 0 

APP nascentes  204 0,22 18 0,02 

APP de 30m em 1 módulo  (Sem conceito) - 25 0,02 

APP de 30m em 2 módulos  (Sem conceito) - 29 0,03 

APP de 30m em 4 módulos  (Sem conceito) - 99 0,10 

APP lagoa (Bonsucesso) 124 0,13 39 0,04 

Área total protegida 5.404 5,98 3.370 3,73 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Como observado no gráfico 01, 47% das propriedades são representadas por módulos 

fiscais acima de 4, sendo o restante (53% das propriedades) representado por módulos fiscais 

menores de 4. Estes 53% de pequenas propriedades representam uma variação percentual de 

perda de APP de mata ciliar de 10%, visto na tabela 03. Uma porcentagem baixa se 

comparada com as perdas gerais de APPs de nascentes, que representam 91% devido ao 

conceito de área consolidada. No entanto, para os locais de áreas alagadas do estudo, as 

perdas somam 100%, já que o NCF considera apenas o leito menor dos cursos d’água, 

desconsiderando a cheia do rio (dados estes apresentados na Tabela 03). 

A alteração do CF em relação às áreas alagadas é a que representa maior perda de área 

preservada na região do estudo, seguida pelas APPs de nascentes em segundo lugar (conceito 

de área consolidada), de lagoas em terceiro (conceito de área consolidada) e, em quarto e 

último lugar, de matas ciliares (considerando o conceito de módulos fiscais). É necessário 

lembrar que as APPs de nascentes podem ser utilizadas na obtenção de água para pessoas e 

animais, além de atividades de baixo impacto ambiental. Essa mudança da atual lei preocupa 

porque o pisoteio de animais em áreas de afloramentos e nascentes compacta o solo e destrói 

canais de fluxos, além de não existirem estudos científicos que defendam 15m de mata ciliar 

como sendo o suficiente para a proteção de uma nascente e do ecossistema que a envolve 

(LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

A modelagem de perdas na vegetação nativa, vistas na tabela 03, portanto, não se 

restringem somente ao potencial aumento nos níveis de desmate (legalizados, por sinal), mas 
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também no fato de que áreas degradadas, que deveriam ser recuperadas, não mais serão, 

deixando de contabilizar como APPs. 

No total dos dados levantados da tabela 03, constatou-se que a quantidade de cerrado 

perdido através do NCF é de 37,63% (levando em consideração áreas que potencialmente 

podem ser desmatadas, bem como áreas que deveriam ser recuperadas com base no ACF). 

Este é um percentual muito alto de perda, que pode representar maior alteração do solo, 

diminuição da qualidade e da quantidade de água, da temperatura local, impacto sobre a 

biodiversidade e nos ecossistemas presentes na paisagem da bacia como um todo. 

No gráfico 08 estão expressos os dados das porcentagens da tabela acima sobre a 

quantidade de área que seria preservada com o ACF e a quantidade de área que estará 

efetivamente protegida pelo NCF. 

 

Gráfico 08 – Quantidade de área preservada pelo ACF e o NCF. 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Algumas áreas sentirão com maior peso as alterações de forma imediata e direta, 

enquanto outras sofrerão mais com as mudanças indiretas, em longo prazo. Pensando nisso, 

chamamos a atenção para a área dos mapas 12, 13, 14 e 15 que demonstram algumas dessas 

consequências diretas. Abaixo, temos o mapa 11 que define a localização da área de estudo 

escolhida. 

 

 

 

Mapa 10 – Localização da área específica escolhida para os mapas 11 e 12. 
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Mapa 11 – APPs segundo o ACF em tipos de usos de terra em 2014. 
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Mapa 12 – APPs segundo o NCF em uso do solo de 2014. 
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No mapa 11 observam-se os buffers que marcam as metragens em torno das áreas que 

devem ser preservadas segundo o ACF. Observemos as nascentes, com 50m de diâmetro, as 

APPs de rio com até 10m de largura, com 30m de mata ciliar, as APPs com até 50m de 

largura, com 50m de mata ciliar. O lago com 50m de mata ciliar e as áreas úmidas ou áreas 

alagadas devidamente demarcadas. 

Já o mapa 12 possui as delimitações do NCF; portanto, observa-se que: as nascentes 

possuem 15m de diâmetro; áreas com até 1 módulo fiscal possuem mata ciliar de 5m, para 

drenagens > a 10m de largura; áreas entre 2 e 3 módulos fiscais possuem mata ciliar de 8m, 
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para drenagens > a 10m de largura; e, áreas com 4 módulos possuem 15m de mata, para 

drenagens > a 10m de largura. O lago possui 30m de mata ciliar e as áreas alagadas não estão 

protegidas neste novo cenário. 

Trata-se, nestes mapas, de uma comparação feita em um recorte específico da área de 

estudo, escolhido de forma não aleatória devido à localização de vários dos elementos 

utilizados como análise geral deste trabalho, descritos anteriormente na metodologia. O que 

mais chama a atenção é o tamanho de áreas de preservação que eram permanentes, ou seja, 

não poderiam ser desmatadas por conta da sua forma e função, mas que deixaram de ser 

permanentes legalizadas pela nova redação dada ao NCF. Os dados da diminuição da área 

específica vistas nos mapas 11 e 12 estão mais bem quantificados na tabela 05. 

 

Tabela 05 – Projeção de dados da quantidade de área protegida pelos respectivos Códigos 

Florestais de uma localidade da sub-bacia do Ribeirão Paraíso (área dos mapas 11 e 12). 

Fonte: Suelem Martini Assmann. 

 

Na tabela 05 de modelagem observa-se diminuição das APPs do estudo. Em ordem 

crescente temos em primeiro lugar as APPs de 30m com 7%, em segundo lugar APPs de 50m 

com 8%, em terceiro APPs de lago com 80%, em quarto APPs de nascentes com 94% e, em 

último, com maior perda entre as APPs do estudo, estão as áreas de alagamento com 100% de 

perda. 

A área alagada em destaque no mapa 11 é uma área hidromórfica localizada perto da 

rodovia BR-158 na saída para Caiapônia. Foi observado durante os últimos sete anos, por 

imagens do Google Earth, que apenas em julho de 2008 (primeira imagem da região 

disponível no Google Earth) a área vista no mapa está praticamente seca (Fotografia 2a). Em 

setembro de 2009 já existem alagamentos ao redor da área (Fotografia 2b). No ano de 2013, a 

área em destaque já está inundada pela cheia do rio e possíveis afloramentos d’água 

(Fotografia 2c). Em abril de 2014, observa-se que a área está completamente inundada 

(Fotografia 2d). 

 Área protegida pelo 

ACF em hectare (ha) 

% Área protegida pelo 

NCF em hectare (ha) 

% 

APP de 30m 122 2,15 117 2 

APP de 50m  155 2,73 143 2,52 

Área alagada 785 14 0 0 

Nascentes 10 0,17 1 0,01 

Lago 0,006 0,0001 0,003 0,00005 

Área total 

protegida 

1.137 20 261 4,61 
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Fotografia 02 – Demonstração de parte da área alagada localizada na área de estudo. 

2a.  2b.  

2c.  2d.  
Fonte: Google Earth (2015). 

 

A localidade das figuras se encontra no nível do rio, o que torna a área inundável, 

fazendo com que a água do mesmo extravase para as áreas baixas. Sabe-se que alagamentos 

se alteram com o passar do tempo, dependendo da intensidade de pluviosidade de cada ano, 

de possíveis modificações no terreno de influência, dos tipos de uso do solo, de intervenções 

antrópicas como nivelamento, barramentos, drenagens e estradas, assim como os afloramentos 

d’água que surgem nessas áreas (SILVA; TAVARES, 2007). 

Esses alagamentos causam muita dúvida perante a legislação do NCF, que define: 

 

Vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, 

usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa – buriti emergente, 

sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas 

(Art. 3º - XII, BRASIL, 2012). 
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Várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos 

d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas (Art. 3º - XXI, BRASIL, 

2012). 

 

Áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica 

por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de 

vegetação adaptadas à inundação (Art. 3º - XXV, BRASIL, 2012). 

 

A partir destas definições, não ficam claras quais AUs estão protegidas pelo NCF, já 

que a nova definição de APP de mata ciliar diz ser aquela que se inicia no leito regular do rio, 

deixando de proteger as várzeas de inundação (Art. 4º - I, BRASIL, 2012). Em praticamente 

toda a área alagada do estudo há vegetação arbustiva-arbórea e savânica, com presença de 

embaúbas e ausência de buritis, como se observa na fotografia 03. Esta área pode ser 

considerada como uma várzea de inundação, pois se localiza às margens do ribeirão e está 

sujeita a inundações. 

 

Fotografia 03 – Várzea de inundação localizada na área de estudo. 

 
Foto: Suelem Martini Assmann. 

 

A definição de várzea de inundação do NCF causou grandes diminuições de área 

preservada, como foi observado na tabela 05, em que 100% da área alagada do estudo deixou 

de ser protegida. Segundo Junk et al. (2012), estima-se que 20% do território brasileiro sejam 

de AUs, mas que, por falta de definição e catalogação, essas áreas estão desprotegidas pela 

legislação brasileira. Em outras palavras: o NCF esqueceu a importância que essas áreas têm 

como potenciais de recursos hídricos na alimentação dos rios nas épocas de seca e na 

reposição dos lençóis freáticos; no fim das contas, essa falta de definição atrapalha o processo 

de conservação. 

 

As AUs do Brasil não são vistas como potenciais recursos hídricos 

disponíveis nas bacias hidrográficas. O manejo concentra os esforços no uso 
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de rios, lagos e recursos hídricos subterrâneos para fins domésticos, 

industriais, irrigação, navegação, produção de energia, e para tratamento de 

esgotos, não levando em consideração os diversos serviços das AUs, por 

exemplo, o efeito tampão hidrológico, que diminui os picos de enchentes e 

secas, fornecendo água para riachos de cabeceira e águas subterrâneas por 

infiltração. Nesta concepção política, as AUs não são definidas e o seu 

manejo e sua proteção são regulados por diversos organismos (p. ex., SPU, 

ANA, Marinha do Brasil, Incra), sem uma base legal adequada, uniforme e 

moderna, que possa garantir um manejo sustentável com base no 

conhecimento científico existente (JUNK et al., 2012, p. 5). 

 

Percebe-se que as alterações do CF vieram com intuito de regularizar o desmatamento 

exacerbado realizado por grande parte dos agropecuaristas presentes em quase todo território 

brasileiro e, principalmente, na região centro-oeste do Brasil. Ou seja, a função do NCF se 

tornou deturpada, desequilibrada, conscientemente longe da função original de conservação. 

Ele se volta para uma função estrategicamente política e econômica, esquecendo-se da sua 

real função: a de proteção dos ecossistemas. 

O pensamento que causa ações como estas é a de que as florestas atrapalham o 

desenvolvimento econômico, que a conservação é importante desde que não esteja no meio do 

caminho, na busca pelo “desenvolvimento”, na busca ambiciosa pelo capital; um pensamento 

ultrapassado, mas ainda muito presente nas falas das pessoas. A narrativa usada por políticos 

em todo o mundo diz que as metas ambientais devem ser reduzidas para promover mais 

crescimento (LIMA; BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Estimativas atuais indicam os valores em moeda dos serviços prestados pelo 

ecossistema à economia dos países, demonstrando o quanto estes serviços são imprescindíveis 

para 100% das atividades econômicas, principalmente na agropecuária. Serviços estes como 

de reserva de água pelos alagados ou áreas úmidas, onde se calcula o valor de US$14 trilhões 

por ano (CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE ÁREAS ÚMIDAS, 2010). 

A vida silvestre também auxilia no controle de doenças e pragas nos cultivos. Segundo 

Juniper (2015), aves insetívoras prestam serviços num valor estimado em US$310 por hectare 

no controle de pragas em uma plantação de café. Já numa floresta de madeira, os serviços 

prestados pelas aves foram estimados em US$1.500. Sabe-se, também, que grandes lagartas 

predadoras em um pomar na Holanda melhoraram a colheita da maçã em 50% (JUNIPER, 

2015). 

Outro serviço muito importante nas lavouras é o desempenhado pelas abelhas. A 

polinização feita por abelhas aumenta o tamanho de frutos em 70% das principais culturas 

agrícolas do mundo (RICKETTS et al., 2008 apud IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012) e 
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serviços prestados por elas chegaram a 9,5% do valor bruto produzido com insumos da 

agricultura em 2005 (GALLAI et al., 2009). 

Não é para menos que estes insetos sejam considerados fundamentais para a 

agricultura. Nesse sentido, os fragmentos de mata no entorno de áreas de cultivos agrícolas 

são importantes fornecedores de polinizadores, apresentando, no geral, para os cultivares, 

maiores índices de visitação às flores e de diversidade de polinizadores e, assim, um aumento 

na produção de frutos (RICKETTS et al., 2008 apud IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012). 

O trabalho de polinização das abelhas foi avaliado em US$190 bilhões por ano (JUNIPER, 

2015). 

Já a degradação da natureza custa à economia mundial cerca de US$6,6 trilhões por 

ano, o equivalente à 11% do PIB mundial e, de acordo com as tendências atuais, pode chegar 

a US$28 trilhões em 2050 (JUNIPER, 2015). Estes dados demonstram o quanto o ecossistema 

é importante para as atividades econômicas e que, ao contrário do que se pensa, ele não só 

contribui como é essencial para que haja boa produção por tempo indeterminado ou enquanto 

houver um equilíbrio. A falácia de que a proteção ambiental é um grande entrave ao 

desenvolvimento econômico é, de fato, um processo que precisa ser desmistificado. 

Observemos no mapa 13 abaixo uma região deficitária em relação às Áreas de 

Preservação Permanente. Trata-se de uma figura do Google Earth de 2013, demonstrando que 

o desmatamento alcançou patamares além do permitido pela lei do Código Florestal, sendo 

necessárias ações mínimas de recuperação.
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Mapa 13 – Sobreposição de shape sobre imagem real da área de estudo, demonstrando 

APP a ser recuperada. 

 
 

Fonte: Google Earth (2013). Organizado por: Suelem Martini Assmann. 

 

Esta área está irregular, mesmo de acordo com as normas estabelecidas no NCF. 

Porém, com a fiscalização adequada e com o respaldo da lei, ela pode ser recuperada 

facilmente, em pouco tempo. 

É bom lembrar que, nos dados deste estudo, não consideramos a regra para 

preservação nas propriedades de 4 a 10 módulos fiscais, onde deveríamos considerar 

20m em torno de rios com largura menor que 10m, neste caso consideramos 30m para 

estes módulos. Outro dado não considerado é a obrigação de recomposição de APPs que 

podem ser ainda menores se a área a ser recomposta alcançar 10% da propriedade de até 

2 módulos fiscais ou 20% do imóvel entre 2 e 4 módulos fiscais. Além disso, tem 

algumas APPs (como as de morro) e a própria Reserva Legal, que não analisamos neste 

trabalho e, possivelmente, apresentam perdas significativas de áreas florestais ou 

nativas. 

Como já foi visto aqui, o tamanho das áreas de preservação e de reservas é um 

fator imprescindível para a sobrevivência das espécies. Para Laurance et al. (2002), 

efeitos de borda como invasão de espécies generalistas e invasoras, aumento da 
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temperatura, diminuição da umidade relativa do ar, ressecamento do solo, alta 

mortalidade de árvores e a redução da altura do dossel, ocorrem nos 100 primeiros 

metros de mata, significando que corredores com menos de 200 metros de largura 

seriam formados essencialmente por ambientes de borda. 

Nos dados potenciais da área de estudo, vimos que os fragmentos de áreas 

preservadas de 2009 para 2014 diminuíram em quantidade, concentrando-se na região 

central da bacia. Com as novas regras do CF essa diminuição é ainda maior, 

considerando a concentração dos fragmentos que ainda possuem áreas potencialmente 

passíveis de supressão. Pensando nos dados da área e os estudos realizados neste 

capítulo, nossa área será composta, salvo algumas exceções, por fragmentos totalmente 

absorvidos pelo efeito de borda. 

Devemos lembrar, ainda, que a alteração na cobertura vegetal também condiz 

com a qualidade da água de uma microbacia, o nível d’água em rios, em nascentes e 

precipitações em regiões (RABELO et al., 2009; TUNDISI; TUNDISI, 2010). 

Alterações profundas também afetam a qualidade dos solos, onde estudos 

comprovam que áreas cujas atividades agropecuárias são desenvolvidas há décadas, 

havendo modificações nos atributos químicos, biológicos e, principalmente, físicos, pois 

estes solos se tornam altamente compactados, diminuindo o grau de infiltração da água 

(ARAÚJO; GOEDERT; LACERDA, 2007). A vegetação nativa no cerrado, além de ser 

protetora de nascentes e olhos d’água, também evita assoreamentos dos cursos de rios, 

perda de qualidade de solos, auxilia na regulação do ciclo das chuvas e dos recursos 

hídricos, contribuindo com processos ecológicos como a polinização, favorecendo o 

equilíbrio do clima da Terra e protegendo a biodiversidade. 

A vegetação nativa também é importante, ainda que na condição de fragmentos 

de habitats, uma vez que podem servir de corredores para mamíferos de grande porte e 

pequenos mamíferos, além de fluxos de insetos, aves, répteis e anfíbios (LIMA; 

BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Como já visto anteriormente, todo este processo causado pela alteração da 

vegetação acaba sendo um fator de seleção das comunidades que se mostram capazes de 

se instalar e utilizar estes fragmentos, restando, por final, as chamadas espécies 

generalistas. O mosaico de habitats em áreas fragmentadas reflete, de uma maneira 

diferenciada, como cada espécie seleciona e utiliza os ambientes, decorrente da 
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disponibilidade de recursos e do nicho ecológico de cada espécie, tais como alimento e 

abrigo podem definir uma especiação ou uma extinção (LAW; DICKMAN, 1998). 

Visto esses efeitos, muitos autores defendem que 30m de APP não são 

suficientes para manter a estabilidade ecológica do ambiente, defendendo que o mínimo 

deveria ser 50m de APP, tendo um total de 100m em torno de rios com larguras 

inferiores a 10m de largura, pois larguras assim se revelam mais eficazes na promoção 

da conectividade da paisagem e em serviços ecossistêmicos florestais (LIMA; 

BENSUSAN; RUSS, 2014). 

Além disso, não se pode deixar de fazer referência a fatores de longo prazo que 

podem ameaçar a sobrevivência do ecossistema do cerrado. As mudanças climáticas 

podem ocasionar mudanças intensas ao bioma, principalmente no que se refere ao 

aumento da temperatura e a ausência periódica de chuva, desestabilizando os 

ecossistemas atuais. 

 

Infelizmente, ainda há grande incerteza tanto sobre os cenários 

climáticos como em predizer os futuros “envelopes” bioclimáticos da 

vegetação do cerrado, tornando difícil prognosticar a capacidade de 

resistência da biota local. Estudos feitos para outras regiões, por 

exemplo, no sul da África, mostraram extinções globais significativas 

de espécies como resultado de mudanças climáticas (CAVALCANTI, 

2005, p. 437). 

 

A Amazônia é o centro das atenções quando falamos de mudanças climáticas 

devido à importância mundial que representa, pela sua biodiversidade, produção de 

vapor d’água no planeta, captação de carbono, emissão de gases biogênicos, balanço de 

radiação e por ter, principalmente, papel importante na mitigação dos efeitos climáticos 

(ARTAXO et al., 2013). Contudo, quando se fala em estudos climáticos para a região 

do cerrado brasileiro, as informações encontradas ainda são escassas. Apesar do cerrado 

apresentar porcentagens altas de desmatamentos, ultrapassando os da Amazônia tanto 

em termos absolutos, quanto proporcionais, e ainda ser um hotspot mundial, não 

existem programas para controlar ou diminuir o desmatamento desenfreado que vem 

ocorrendo nas últimas décadas na mesma proporção dos programas que existem para a 

Amazônia (SAWYER, 2009). 

Devido à redução do desmatamento na Amazônia em 2007, a emissão de gases 

de efeito estufa chegou a 111,7 TgC/ano. No cerrado, a emissão de gases de efeito 

estufa decorrente do desmatamento de 22.000 km² foi de 99,9 TgC/ano, apenas cerca de 
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10% a menos do que na Amazônia (SAWYER, 2008). Contudo, os dados apresentados 

acima consideram apenas o carbono na biomassa aérea, sendo que na Amazônia cerca 

de 21% da biomassa total é subterrânea e no cerrado esta proporção é muito maior, da 

ordem de 70% devido às raízes profundas (LAL, 2008). 

As emissões excessivas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O) podem provocar mudanças permanentes e irreversíveis no clima; novos 

padrões no regime de vento, temperatura, pluviosidade e circulação dos oceanos são 

percebidos em várias regiões. Os níveis de CO2 aumentaram em volume de 280 partes 

por milhão (ppm), no período que antecedeu a Revolução Industrial (1860), para quase 

360 ppm nos dias de hoje. Uma das grandes preocupações para a biodiversidade é que a 

velocidade e a intensidade observadas no aumento da temperatura desse período são 

incompatíveis com o tempo necessário para a adaptação natural dos ecossistemas 

(MARENGO, 2001). 

Segundo Joly (2007), os danos causados pelos desmatamentos e as queimadas ao 

clima são evidenciados dia após dia pela ciência, tais como: emissões de Gases de 

Efeito Estufa – GEEs (75% vêm do desmatamento e de queimadas), aumento da 

temperatura da Terra, aumento nos casos de doenças respiratórias, diminuição da 

biodiversidade do planeta, etc. Para este autor, o fato do Brasil ter contribuído 

historicamente com apenas 1% dos GEEs, produzidos desde a revolução industrial, faz 

com que o país use como justificativa o porquê de não precisar ter metas de redução nas 

suas taxas de emissão dos gases. Neste sentido, “o governo propõe uma redução do 

desmatamento, custeada com recursos internacionais, mas sem metas prefixadas e sem 

um sistema de fiscalização efetivo” (JOLY, 2007, p. 1). 

A ampla transformação ocorrida na paisagem do cerrado e a grande perda que 

representa têm provocado instituições governamentais e não governamentais a tomarem 

medidas para promover a sua conservação. Uma forma mais apostada pelos cientistas 

no Brasil são as unidades de conservação (UCs), que são: 

 

áreas geográficas destinadas à preservação dos ecossistemas naturais, 

possuem limites definidos e existem sob um regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. É 

a principal proposta para diminuir os efeitos de degradação de 

ecossistemas, no Brasil (PLANO DE MANEJO DA APA 

ITUPARARANGA, SDD, p. 1). 
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E elas têm por objetivo, principalmente: 

 

manter a diversidade biológica e os recursos genéticos no país. 

Protegem as espécies ameaçadas de extinção, preservam e restauram a 

diversidade de ecossistemas naturais e promovem a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais. As UCs também desempenham o papel 

de prestar serviços ambientais, tais como: fixação de carbono e 

manutenção de seus estoques, regularização e equilíbrio do ciclo 

hidrológico, purificação da água e do ar, controle da erosão, conforto 

térmico, perpetuação de banco genético e fluxos gênicos das espécies, 

manutenção da paisagem e de áreas de recreação, lazer, educação e 

pesquisa científica (PLANO DE MANEJO DA APA 

ITUPARARANGA, SDD, p. 1). 

 

Elas são importantes, pois representam, dentro de um mundo competitivo por 

espaços, a garantia mais concreta de terras destinadas à conservação de uma parte da 

natureza e dos povos tradicionais. Perto de Jataí, entre os municípios de Mineiros, Costa 

Rica e Chapadão do Céu, encontramos o Parque Nacional (PARNA) das Emas, uma das 

45 UCs existentes no Estado de Goiás, sendo este o único parque nacional. O PARNA 

das Emas é uma das poucas Unidades de Conservação que apresenta as diversas formas 

de cerrado dentro do Estado de Goiás, como os campos limpos, os campos sujos, as 

veredas e as matas ciliares, além de toda a riqueza de animais característicos do cerrado 

– tudo isso dentro dos seus 132.000 hectares de área preservada. Todas as UCs do 

Estado, juntas, representam 391.095,20 hectares, demonstrando ser 1,14% da área de 

Goiás, uma área insignificante perto de tamanha representatividade que este bioma 

representa para o Estado. 

No entanto, a preservação desses espaços não é só garantida por UCs. Após 60 

anos, o desenvolvimento das ações de conservação da natureza obtido com a criação de 

UCs no Brasil já serviu para se atentar aos pontos negativos existentes, principalmente 

na forma de se criar e se gerir as unidades. Muitas delas são consideradas como 

“Unidades de Papel”, pois nunca passaram disso. Por isso, a importância de se lutar para 

que estes espaços se concretizem e saiam do papel, além de lutar para que outras 

atividades estejam vinculadas à promoção da preservação da natureza no Brasil, como 

consta na lei Magna de 1988, já citada aqui, em seu capítulo 225: 

 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - 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. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 

instaladas (BRASIL, 1988). 

 

O maior desafio para a conservação do cerrado está em demonstrar a 

importância que a biodiversidade desempenha no ecossistema frente ao 

desenvolvimento do agronegócio. Com estudos mais avançados já sabemos o tamanho 

da ligação entre preservação e produção, mas principalmente entre preservação e 

qualidade de vida; porém, este conhecimento não é amplamente disseminado como 

deveria. O desafio, então, é disseminar este conhecimento em massa e pôr em prática 

atividades econômicas mais sustentáveis, definir novas áreas de conservação, 

principalmente no cerrado – e, em especial, no município de Jataí que não possui 

nenhuma unidade de conservação –, bem como promover qualidade de vida. 
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4.1 Conclusão do Capítulo 

 

Concluímos com base nos dados produzidos (quantitativos) pela pesquisa na 

bacia do Ribeirão Paraíso e através do levantamento de dados (qualitativos) de outros 

autores, que o NCF é ineficiente na proteção de boa parte do cerrado, tendo em vista o 

modelo de caso estudado na região do Ribeirão Paraíso. 

A modelagem de perdas causadas pelo NCF em nossa área de estudo, devido 

principalmente ao novo conceito de área consolidada, é alarmante, especialmente 

porque, apesar da agricultura ter ganhado espaço de 2009 a 2014 (um crescimento de 

12%), o tamanho das áreas a serem recuperadas caiu entre estes mesmos anos devido, 

justamente, às alterações do NCF. Os dados levantados na área de estudo apontam para 

a diminuição total de 38% da área florestada, sendo que as maiores perdas ocorrerão em 

APPs: áreas alagadas, que pode chegar a 100% de perda; nascentes, podendo alcançar 

91% de perda; e, finalmente, em torno de lagos ou lagoas, chegando a 70% de perda no 

total. Para os módulos fiscais, as perdas não foram tão grandes, somando 10% apenas, 

mas deve-se manter a atenção para os casos de arrendamentos dessas pequenas 

propriedades para médios e grandes produtores, que estariam, neste caso, concentrando 

latifúndios e se beneficiando de áreas que deveriam ser preservadas, mas foram 

destinadas ao desenvolvimento da agricultura familiar e aos pequenos produtores. 

Consequentemente, cabe dizer que, quanto à proteção das espécies da fauna e da flora, o 

NCF também é ineficaz. A diminuição em 38% da vegetação nativa altera o tamanho 

das áreas protegidas e florestadas, que devem ter o mínimo de largura necessária para 

evitar de serem formadas essencialmente por fragmentos dominados pelo efeito de 

borda e ocupadas apenas por espécies generalistas, tanto da fauna quanto da flora. 

Através da redução de áreas preservadas, sabe-se que podem ocorrer, também, 

maior compactação e diminuição do índice de qualidade de solos em atividades 

agropecuárias, além da constatação da relação vegetação-água, apresentando queda na 

qualidade e, principalmente, no índice de precipitação e fluxo d’água nas localidades 

com conversão antrópica. Ainda assim, no cerrado a emissão de gases de efeito estufa 

decorrente do desmatamento e das queimadas acaba se tornando maior que na 
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Amazônia, devido às suas raízes mais profundas. Estes dados nos alertam para a 

contribuição do cerrado nas mudanças climáticas e a importância da sua conservação. 

Alguns fatores contribuem mais para o retrocesso da lei do NCF, dos quais dois 

são: a falta de definição na lei de áreas alagadas e a visão da floresta como um 

organismo individualizado, dada sua maior importância à exploração econômica. A 

simples definição dada pelo NCF ao conceito de áreas alagadas gera dúvidas quanto o 

que ainda é considerado como APP e o que deixou de ser devido a alteração do início da 

APP de mata ciliar ser do leito regular do rio e não mais no leito maior, como definia o 

ACF. Essa alteração provocou a mais alta porcentagem de perda na área de estudo 

representando, sozinha, 9% dos 38% de perda total. 

A visão da floresta como um organismo individualizado que compete espaço 

com o homem e tem importância reconhecida por ser fonte de matéria-prima ao 

crescimento econômico (visão do sustentabilismo) são grandes fatores para o atual 

regimento das leis ambientais brasileiras. Neste sentido, o reconhecimento dos serviços 

prestados pelo ecossistema em valor monetário precisa ser mais amplo. Portanto, ainda 

mais pesquisas são necessárias no sentido de nos trazerem maiores esclarecimentos 

sobre a função da floresta como organismo único para entendermos mais 

profundamente qual é a importância desta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos com este estudo que, apesar do desenvolvimento agropecuário ter 

ganhado espaço de 2009 a 2014, o tamanho das áreas a serem recuperadas caiu entre 

estes anos devido, justamente, às alterações do NCF. Os dados levantados na área de 

estudo apontam para a diminuição total de 38% da cobertura vegetal original ainda 

presente na sub-bacia, demonstrando que as mudanças ocorridas do NCF foram ainda 

maiores na prática do que na lei propriamente dita. Isso significa que num futuro 

próximo, boa quantidade do cerrado nessa área deixará de existir em função dos 

processos de supressão de vegetação que podem ser solicitados pelos proprietários 

tendo como base a legislação vigente. 

Acredita-se que alguns conceitos no NCF poderiam ser mais bem esclarecidos 

para diminuir as perdas; logo, percebeu-se a necessidade de definição dos conceitos de 

“floresta” e de “áreas alagadas”. Como foi visto, as florestas não estão bem definidas, 

ora referidas como recursos econômicos (sustentabilismo), ora como conservadoras de 

ecossistemas (preservacionismo) e ora como bem comum a todos (socioambientalismo). 

Sendo as florestas importantes nos três casos, é preciso deixar mais clara a sua 

funcionalidade no NCF, assim como a simples definição dada pelo NCF ao conceito de 

áreas alagadas gera dúvidas quanto o que ainda é considerado como APP e o que deixou 

de ser, devido a alteração do início da APP de mata ciliar ser do leito regular do rio e 

não mais no leito maior, como definia o ACF. A melhor definição destes conceitos 

auxiliaria a diminuição das interpretações precipitadas de determinados pontos da lei, 

aumentando, portanto, o número de áreas preservadas. 

O que se percebe é que as alterações do NCF, lei nº 12.651/2012, foram feitas 

apenas com o intuito de regularizar o desmatamento ilegal de agropecuaristas presentes 

em praticamente todo território brasileiro. Da mesma forma que se percebeu nas leis 

ambientais brasileiras esse viés utilitarista desde o começo da história, não sendo, 

entretanto, algo inédito. 

Assim, a função do NCF se torna deturpada, desequilibrada, propositadamente 

longe da função original de se manter as condições biológicas mínimas dos 

ecossistemas de que tratam a lei. O NCF se volta para uma função estrategicamente 

política e econômica, e o pensamento de que a conservação das florestas “atrapalha o 
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desenvolvimento” é ultrapassado, mas ainda muito presente em narrativas usadas por 

políticos de todo o mundo. Desta forma, este é um ponto que precisa ser melhor 

avaliado e desmistificado perante a sociedade, para que alterações como estas que 

aconteceram no NCF não tornem a acontecer. 

Diante o golpe sofrido pela alteração do NCF, a criação de unidades de 

conservação acaba sendo uma saída viável para a preservação da biodiversidade 

brasileira, pois se constituem como áreas assumidas oficialmente pelo Estado, formadas 

para garantir a restauração e proteção da flora e fauna de um determinado bioma. As 

unidades de conservação passaram a exercer um papel fundamental, demonstrando 

maior estabilidade dentro do processo de preservação dos ecossistemas, o que não 

podemos dizer do NCF. 
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APÊNDICE A 

Passo-a-Passo das ferramentas metodológicas usadas no ArcGIS 10.1® 

 

a. Análise hidrológica da imagem SRTM 30m: 

Após a conversão da imagem inicial do formato TIFF para GRID no 

ArcToolbox usamos a ferramenta Spatial Analyst Tools > Hydrology > Fill. O próximo 

passo foi gerar um raster com a direção do fluxo. No ArcToolbox utilizamos Spatial 

Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction. Próximo passo foi gerar o fluxo 

acumulado. No ArcToolbox seguimos o caminho Spatial Analyst Tools > Hydrology > 

Flow Accumulation. Depois geramos um raster com as drenagens extraídas. No 

ArcToolbox seguimos o caminho Spatial Analyst > Conditional > Con. Apareceu a 

janela Con e em “Input Conditional Raster” inserimos o arquivo de fluxo acumulado 

gerado na etapa anterior, em “Input True Raster or Constant Value” digitamos 1. Em 

“Output Raster” demos um destino e nome ao novo arquivo e em “Expression” 

digitamos a fórmula Value > 100. 

Próximo passo foi gerar o shape de drenagens através do ArcToolbox o caminho 

é Spatial Analyst Tools > Hydrology > Stream to Feature. O próximo passo foi 

delimitar a bacia a partir de um ponto. Para isto criamos uma shape de ponto em 

ArcCatalog. Após abrir a janela clicamos com o botão direito sobre a pasta do arquivo 

trabalhado, depois New > Shapefile. Depois de criado o shape de ponto adicionamos ao 

ArcGis, ativamos a edição do shape de ponto e escolhemos o local para delimitação da 

bacia, parar finalizar clicamos em Stop e Save. Feito isso, no ArcToolbox e seguimos o 

caminho Spatial Analyst Tools > Hydrology > Watershed. Após estes passos, a bacia 

então foi delimitada, porém em formato raster. Para transformar em polígono fomos ao 

ArcToolbox, Conversion Tools > From Raster > Raster to Polygon e finalizamos. Estes 

passos foram seguidos através da apostila de Lopes (SDD). 

 

b. Metodologia para criação de um buffer: 

Através do ArcCatalog clicando com o botão direito sobre a pasta de destino 

selecionando a opção New > Shapefile, adicionamos um nome, em tipo selecionamos 

Polilyne e a projeção geográfica, UTM > WGS 1984 > Zone 22S. No ArcMap 

adicionamos o arquivo recém criado, depois habilitamos Editor > Start Editing. Usando 

o arquivo recém criado, editamos a imagem criando linhas que foram utilizadas para 
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criar os buffers. Após criar a linha finalizamos em Stop > Save. O próximo passo foi 

dado utilizando o ArcToolBox > Analysis Tools > Proximity > Buffer.  

c. Metodologia usada para calcular a área: 

Com os buffers recortados e transformados em UTM, fizemos o cálculo da área 

através do ArcToolBox > Spatial Statistic Tools > Calculate Areas. Os dados são 

apresentados em m², então em “Open Attributes Table” selecionamos F_Area e com o 

botão direito clicamos em “Field Calculator”, abriu uma janela. Nessa janela clicamos 

duas vezes em F_Area selecionando-a, depois dividimos o valor selecionado por 10000 

para obtermos o resultado em hectares. 

 

d. Metodologia usada para recortar áreas antes dos cálculos: 

Primeiramente criamos um polígono através do ArcCatalog (passo já explicado 

em b.). Depois adicionamos o polígono no ArcMap, em Editor editamos o polígono 

sobre a área a ser recortada, Stop > Save. Para recortar utilizamos a ferramenta em 

ArcToolBox > Analysis Tools > Extract > Clip.  

 

e. Metodologia usada para exportar imagens para o Google Earth: 

No programa ArcGis, use a ferramenta Conversion Tools > To shapefile > 

Feature Class to Shapefile para converter as imagens do ArcGis para o formato KMZ e 

desta forma abrir a imagem no Google Earth. Para fazer o processo reverso, ou seja, 

transferir a imagem do Google Earth para o ArcGis, converta a imagem para o formato 

KML através ferramenta Conversion Tools > To KML > Layer to KML. 

 

 

 
 

 

 

 
 


