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Resumo 

O Cerrado é um importante bioma brasileiro, caracterizado especialmente pelo clima alternadamente 

úmido e seco, solos pobres, densa vegetação e vasta biodiversidade, sendo o segundo maior bioma do 

país. A crescente e recente expansão da fronteira do agronegócio sobre esse bioma no Brasil central, 

resultado da modernização das técnicas produtivas no campo, tem degradado intensamente o Cerrado, 

especialmente o subsistema de Veredas. As Veredas são um ambiente complexo, composto por brejos 

estacionais ou permanentes, identificados facilmente pela presença de buritizais das espécies Mauritia 

vinifera e Mauritia flexuosa, floresta estacional arbóreo-arbustiva e fauna variada, configuradas em 

terrenos depressivos dos chapadões e áreas adjacentes (Ferreira; Troppmair, 2004). Fruto de incentivos 

políticos aliados às falhas na legislação, a destruição das Veredas tem causado grande perda ambiental, 

sobretudo por este subsistema possuir uma quantidade significativa de olhos d’água e nascentes dos 

rios que abastecem a rede hídrica local e pela sensibilidade aos impactos antrópicos. A partir da revisão 

bibliográfica e das leis existentes sobre as Veredas no Brasil, o presente artigo tem como objetivo a 

identificação das vulnerabilidades legais e dos riscos ambientais da degradação deste importante 

subsistema. 
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Abstract 

The Cerrado is a significant Brazilian biome, especially characterized by the climate alternating wet and 

dry, poor soils, dense vegetation and vast biodiversity, being the second largest biome in Brazil. The 

growing the recent expansion of agribusiness frontier about this biome in central Brazil, result of the 

modernization of production techniques in the countryside, has degraded intensely the Cerrado, 

especially the subsystem of Veredas. Veredas are a complex environment, composed of permanent or 

seasonal swamps, easily identified by the presence of the species buriti palms Mauritia vinifera e Mauritia 

flexuosa, seasonal forest of trees and shrubs and varied fauna, configured in depressive land of 

tablelands and adjacent áreas (Ferreira; Troppmair, 2004). Fruit of political incentives coupled with 

loopholes, The destruction of Veredas has caused a great environmental loss, especially for this 

subsystem possess a significant amount of the water eyes and headwaters of rivers that supply water 

network from the location and the sensitivity to human impacts. From the literature review and existing 

laws on Veredas in Brazil, the present article aims to identify legal vulnerabilities and environmental risk 

of degradation of this important subsystem. 
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Introdução 

Desde a década de 50, o Brasil Central vem passando por grandes modificações. A implantação 

do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, visando o desenvolvimento e modernização da 

região e da inserção desta no contexto nacional, culminou com a criação da nova capital e trouxe 

diversas consequências para o principal bioma da região, o Cerrado (FERREIRA, 2005; SILVA, 2009). 

Ramos et. al. (2006) discorre que o Plano de Metas se iniciou nos rincões do país e posteriormente, 

alcançou patamares do Bioma Cerrado: 

Inicialmente, foram nas regiões do sul e sudeste do país que a agricultura se 

desenvolveu de forma intensiva. Entretanto, devido tanto ao esgotamento de terras 

disponíveis para a ocupação da agropecuária, quanto à necessidade de aumento da 

produtividade agrícola, houve o direcionamento da produção para novas áreas e a 

consequente expansão agrícola. Dentro desse contexto, a região dos Cerrados tornou-

se estratégica na incorporação de novas áreas, tanto pela sua posição geográfica, como 

por suas características físico-ambientais, que propiciavam a expansão da produção 

agropecuária nos padrões da nova agricultura moderna, baseada no pacote tecnológico 

da “Revolução Verde”. 

 

Na década de 70, aonde a “Revolução Verde” ganhou grande repercussão nacional, o Cerrado 

veio passou por um acelerado processo de ocupação, favorecido em parte pela modernização das 

técnicas agrícolas (Silva, 1982; Ferreira, 2005), que permitiram o rápido processo de interiorização e 

“desenvolvimento” do Brasil Central. Este processo de ocupação do território tem ocasionado grandes 

problemas ambientais e tem levado a redução considerável da área antes ocupada por este delicado 

bioma, que dentre seus mais frágeis subsistemas apresenta as Veredas. 

Segundo Ramos et. al. (op. cit.) as Veredas são grande valor, pois são condicionantes e 

reguladoras do equilíbrio fundamental das drenagens e cursos d’água, logo, das bacias hidrográficas 

como um todo. Atualmente, poucas pesquisas têm diagnosticando as falhas e lacunas deixadas na 

legislação brasileira para a preservação das mesmas e com a presença de poucos estudos científicos se 

tornam um objeto pouco relatado e tampouco reconhecido e integrado às Áreas de Proteção Permanente 

(APP), designação criada pela legislação ambiental brasileira que tem como objetivo proteger em tempo 

integral esses lugares.  

Objetivos 

Neste contexto esse trabalho teve como objetivo principal a identificação dos principais problemas 

relacionados às vulnerabilidades legais e aos riscos ambientais adjacentes da degradação do 

subsistema de Veredas no Cerrado. 
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Caracterização das Veredas  

O domínio morfoclimático do Cerrado, de acordo Ab’Saber (1971) é individualizado por chapadões 

amparados por uma cobertura vegetal de cerrado (lato sensu) e tomado por matas ciliares e florestas de 

galeria no decorrer de suas drenagens, corpos d’água e cursos d’água. Está relacionado às 

características de relevo aplainado, apresentando predominantemente solos ácidos, duas estações 

climáticas bem definidas, uma seca e outra chuvosa (Strahler & Strahler, 1978), e vegetação formada por 

árvores, arbustos e gramíneas, resultando num mosaico paisagístico. 

O bioma Cerrado abrange no Brasil aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados, 

com boa parte de sua área localizada no Planalto Central abrangendo estado de Goiás e o Distrito 

Federal e quase totalidade do estado de Tocantins, além de partes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão e São Paulo, e pequenas porções dos estados 

Roraima, Pará, Paraná, Amazonas e Amapá (Santos et. al.). Dos cerca de dois milhões de quilômetros 

quadrados iniciais (25% do território nacional), restam cerca de 350.000 (Eiten, 2001), o que evidencia o 

processo de desmatamento deste bioma. 

No domínio do Cerrado, o subsistema Vereda é caracterizado, de acordo com Ferreira (2008) por: 

(...) um sistema de drenagem superficial, regulado pelo regime climático regional, 

composto de uma trama fina e mal definida de caminhos d’água intermitentes, em 

partes, nos interflúvios largos em que, na estação seca, o lençol d´água permanece 

abaixo dos talvegues dos pequenos vales, somente tangenciando as cabeceiras em 

anfiteatros rasos e pantanosos com presença de buritizais, caracterizando paisagens 

típicas desses ambientes. 

  

O mesmo autor também acrescenta, em conjunto com Troppmair (2010) que as veredas também 

possuem um papel socioeconômico e estético-paisagístico característico, que as constituem em refúgios 

fauno-florísticos.  As veredas são consideradas áreas de preservação permanente (APP), pois estão 

situadas em áreas onde o lençol freático aflora à superfície na forma de nascedouros (Ferreira, op. cit.). 

Sua importância para o Brasil se deve ao fato de estarem estrategicamente situadas no divisor das três 

maiores bacias hidrográficas do país: as bacias do São Francisco, Paraná e Amazonas.  De acordo com 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (1975), no domínio Cerrado está bem 

marcada a presença de veredas bem distribuídas conforme o comportamento o relevo, logo, são 

influenciadas pela geologia, clima e geomorfologia da região. 

  

Procedimentos Metodológicos 
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O presente artigo foi elaborado através de análise documental, existente na legislação vigente 

sobre o tema, e também por revisão bibliográfica sobre o assunto. Dentre a análise documental 

selecionada para este artigo, cabe ressaltar a utilização da resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) de nº 303, de 2002, que dispõe de uma gama de ações em prol da preservação 

das APP’s. 

Para expor esta resolução, é necessário compreender as funções e atribuições dos órgãos 

públicos e autarquias de âmbito federal responsáveis pela gestão ambiental. Dentre elas destacam-se: o 

Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Todos estes são integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público. Suas 

atribuições e objetivos estão ligados à execução de pesquisas científicas, proteção, gestão, fiscalização 

e monitoramento das Unidades de Conservação visando melhorar a qualidade ambiental brasileira. 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado em 1992, ano em que ocorreu o evento Rio 92, tem 

como objetivo e aplicação valorizar os serviços ambientais atingindo o patamar de proteção e 

recuperação do meio ambiente. Partindo de estratégias formuladas de forma compartilhada, democrática 

e sustentável, o órgão coordena políticas públicas com finalidades de alcance a todas as esferas sociais 

a nível nacional com o fim de universalizar a melhoria na qualidade ambiental do país (BRASIL, 2012b). 

O IBAMA tem como principal competência a ação de polícia ambiental, podendo executar políticas 

nacionais voltadas ao meio ambiente em esfera federalmente, dentro da relação de licenciamento 

ambiental e também exerce a função de controlar, monitorar e fiscalizar a qualidade ambiental tendo o 

controle das atividades envolvidas no setor. É o interesse deste órgão gerenciar padrões e normas 

visando a qualidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais, zoneamento e o licenciamento 

ambiental. Cabe ao IBAMA realizar a fiscalização ambiental e a aplicação das devidas penalidades 

administrativas relativas ao desmatamento (BRASIL, 2012c). 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é um órgão público federal 

criado recentemente. A autarquia é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente estando integrada ao 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Suas atribuições e objetivos estão ligados à execução 

de pesquisas científicas, proteção, gestão, fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação 

Federais (BRASIL, 2012d). 
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Resultados e Discussão 

  A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de nº 303, de 20 de Março de 

2002, que dispõe sobre Parâmetros, Definições e Limites de Áreas de Preservação Permanente, em 

seus Artigos 2º e 3º, Inciso III, diz que: 

Art. 2º [...] III – vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou 

cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizados 

predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas 

de vegetação típica. 

Art. 3º - Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: [...] 

IV – em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinquenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 

[...] (BRASIL, 2002e). 

 

Por se constituir área de cabeceira de drenagem as Veredas automaticamente se enquadram 

enquanto Área de Proteção Permanente, não possuindo, entretanto, o mesmo tratamento e fiscalização 

que as demais tipologias de nascentes. As APP’s são polígonos espaciais territoriais legalmente 

protegidos. Conforme Rosa (2011): 

Nos termos do artigo 225, inciso III, § 1º da CF/88, são partes intocáveis da 

propriedade, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração 

econômica direta. Porém, essas áreas, em especial as matas ciliares, são áreas que, 

por diversos motivos, despertam grande interesse de uso e exploração, sobretudo, 

devida à alta fertilidade do solo, regiões mais planas, a água que abrigam em seu 

interior. 

 

A autora também destaca a importância destas áreas de preservação para da natureza: 

As áreas de preservação permanente foram criadas para proteger o ambiente natural, o 

que significa que não são áreas adaptadas para alterações ou uso da terra, 

necessitando estar coberta pela vegetação original. As vegetações nestas áreas irão 

atenuar a erosão do solo, regularização dos fluxos hídricos, redução do assoreamento 

dos cursos da água, etc. 

 

A delimitação da área de uma vereda é subliminar, pois por estar localizada em um regime 

climático com duas estações bem definidos, durante o período chuvoso sua área úmida se abrange e 

durante a época seca ela se retrai, o que pode ser verificado in loco (Bastos; Ferreira 2010) e pode dar 

margem para possíveis avanços do desmatamento.  

 A fragmentação da fiscalização entre as escalas federal, estadual e municipal também dificulta o 

funcionamento de um sistema que defenda não só as veredas, como todas as Unidades de Conservação 
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no território nacional. Esta fragmentação também desarticula ações mais efetivas por parte do poder 

público, especialmente na repartição de verbas, que em sua maioria ficam concentradas e centralizadas 

nas mãos da União, representação do Estado brasileiro.  

  Em áreas com ocupação humana, é comum o entulhamento e uso d’água para atividades 

produtivas e a derrubada dos buritizais (Mauritia vinifera e Mauritia flexuosa) sem qualquer punição ou 

adequação de manejo por parte das autoridades públicas. Bastos e Ferreira (2010) revelam que a 

consciência da dinâmica que cinge o domínio do Cerrado tem origem a partir de um diagnóstico sobre 

alguns fatos sequenciais evolutivos de arranjo ambiental. Ferreira (op. cit.) lista algumas consequências 

do desmatamento das Veredas, tais como: o empobrecimento genético das espécies, a degradação dos 

solos, a contaminação física e química da água e da biota, o ressecamento dos canais, alteração dos 

fluxos, dentre outros, o que acaba por tornar este subsistema um ambiente desagradável.  

Ambientes desagradáveis e altamente problemáticos, principalmente em termos socioambientais, 

são geralmente os espaços físicos de ocupação das classes sociais menos favorecidas. Essa 

distribuição espacial está associada à desvalorização do espaço devido à proximidade dos leitos de 

inundação dos rios, das indústrias, etc., e pela suscetibilidade das populações aos fenômenos 

ambientais. A vulnerabilidade está associada não só aos aspectos geoecológicos do sítio (clima, relevo, 

drenagem, solos, etc.), mas, sobretudo, à situação socioeconômica da população localizada nos 

ambientes próximos aos leitos fluviais (MONTEIRO, 1991).  

Considerações Finais 

  O resultado da constante intervenção antrópica que avançou e avança sobre o Brasil Central é a 

perda inestimável de um patrimônio natural fauno-florístico do bioma Cerrado (Ferreira, 2005). A 

proteção destes mananciais é suma importância para o abastecimento e deve permear as relações entre 

a sociedade e natureza, uma vez que desta proteção é que depende a qualidade e quantidade de água 

que chega até boa parte das residências brasileiras, que permite o uso das águas para a agropecuária, a 

geração de energia hidroelétrica, dentre outros usos. Portanto, deve-se fazer este manejo de maneira 

responsável.   

O fato de ser um relicto também merece destaque, pois biologicamente as Veredas representam 

um refúgio de espécies que em breve podem estar ameaçadas de extinção. Fruto de incentivos políticos 

aliados às falhas na legislação, a destruição das Veredas tem causado grande perda ambiental ao Brasil, 
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sobretudo por este subsistema possuir uma quantidade significativa de olhos d’água e nascentes dos 

rios que abastecem a rede hídrica nacional e pela sensibilidade aos impactos antrópicos. 

A fragmentação da legislação entre as esferas federal, estadual e municipal gera uma divisão de 

recursos e uma repartição de atribuições que por sua vez dificultam a regulação e fiscalização do estágio 

de preservação das veredas e consequentemente contribuem para a sua degradação. Sugerem-se 

medidas de educação ambiental que visem dar conhecimento à população da importância das veredas 

para o meio ambiente e mitigação da ação antrópica sobre as mesmas, pois como aponta Rosa (op. cit.), 

a degradação ambiental tem origem nas ações do ser humano, sendo este o maior poluidor e 

transformador do meio ambiente. 
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